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ATIVIDADE DO MUNICÍPIO – INFORMAÇÃO ESCRITA 
 
 
ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
Pretende-se dar cumprimento ao estipulado no artigo 25.º n.º 2 alínea c) da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, submetendo à apreciação da 

Digníssima Assembleia Municipal a informação relativa à atividade do Município, bem como da respetiva situação financeira. 

 

 

ELEMENTOS CONSTANTES DA INFORMAÇÃO 
 

Tal como tem sido habitual, a informação apresentará resultados relativos ao período de tempo a que respeitar, devendo também facultar valores 

acumulados, até ao momento da sua apresentação e, tanto quanto possível, dados comparativos. 

 

Não pretendendo substituir nenhum dos outros documentos legalmente obrigatórios, esta informação tenderá a fornecer dados que permitam o 

acompanhamento dos aspetos económicos e financeiros mais relevantes para o Município à data de 31.12.2019. 

 

Será sempre uma informação parcelar, mas ainda assim, pode ajudar a compreender melhor a realidade do Município, e desta forma induzir 

contributos para a governação, que serão sempre muito apreciados, em benefício de todos. 
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1 ASPETOS GERAIS 
 

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2019 

 

LEI n.º 71/2018 DE 31 de dezembro 

O Orçamento do Estado para o ano 2019, aumentou o valor das transferências em cerca 5,8% comparativamente com o ano 2018, equivalente a 

350.793,00 euros. O valor global previsto das transferências do Orçamento de Estado para o Município é de 6.396.722,00 euros.  

 

 

 

Os principais artigos do OE para 2019 com implicações legislativas e influência na gestão Municipal, são os seguintes:  
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Artigos n.ºs:7,11,13,16,18,20,23,27,55,63,82,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99,101,104,105,106,108,165,169,225,226 e 255. 

 

Detalhadamente, os principais artigos com impacto nas Finanças Locais são os seguintes: 

 

Artigo.º 16 

Valorizações remuneratórias 
 
O artigo 16.º define os termos em que são permitidas valorizações remuneratórias e acréscimos remuneratórios dos trabalhadores em funções 

públicas. 

Realça-se que são permitidas alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão, relevando, 

para o efeito, os pontos ainda não utilizados que o trabalhador tenha acumulado durante o período de proibição de valorizações remuneratórias, 

e sendo o pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito por via de situações ocorridas em 2018 ou que ocorram 

em 2019 processado com o faseamento previsto para 2019 no n.º 8 do artigo 18.º da Lei do Orçamento do Estado de 2018. 

Este ano serão ainda permitidas alterações gestionárias de posicionamento remuneratório, também processadas faseadamente. 

 

Artigo.º 18 

Remuneração da mobilidade 
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Relativamente à carreira técnica superior, prevê expressamente que em caso de consolidação da mobilidade intercarreiras, se aplicam as regras 

mínimas de posicionamento remuneratório resultante de procedimento concursal, ou seja a base é a segunda posição remuneratória da carreira 

geral de técnico superior (artigo 18.º, n.ºs 2 e 3). 

O mesmo artigo 18.º (n.º 1) recupera a possibilidade de, nas situações de mobilidade na categoria em órgão ou serviço diferente, os trabalhadores 

poderem ser remunerados pela posição imediatamente seguinte àquela em que se encontrem posicionados, mediante despacho do presidente do 

órgão executivo. 

Em matéria de mobilidade importante ainda ressaltar que, à semelhança das últimas LOE’s, se mantém, em termos idênticos, a possibilidade de 

prorrogação excepcional (artigo 20.º). 

 

Artigo 21.º 

Determinação do posicionamento remuneratório em procedimento concursal 
 

Mediante despacho do Presidente da Câmara Municipal, volta a ser possível, no âmbito da negociação na sequência de procedimento concursal, ir 

para além da primeira posição remuneratória da carreira. 

Clarifica que nos procedimentos concursais no âmbito do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração 

Pública – PREVPAP – se aplica a possibilidade de substituição do nível habilitacional exigido para a carreira e categoria pela formação e/ou 

experiência profissionais necessárias e suficientes (artigo 31.º). 

O artigo 55.º mantém as situações excepcionais em que as assembleias municipais dos Municípios que encontrem na situação prevista no n.º 1 do 

artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, podem autorizar a abertura dos procedimentos concursais. 
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Artigo 63.º 

Contratos de aquisição de serviços no setor local e empresas locais 
 
 
1 — Os valores dos gastos com contratos de aquisição de serviços, celebrados nos termos do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 

Decreto –Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, nas autarquias locais, entidades intermunicipais e empresas locais, que em 2019 

venham a renovar -se ou a celebrar- se com idêntico objeto de contrato vigente em 2018, não podem ultrapassar: 

a) Os valores dos gastos de 2018, considerando o valor total agregado dos contratos, sempre que a mesma contraparte preste mais do que um 

serviço ao mesmo adquirente; ou 

b) O preço unitário, caso o mesmo seja aritmeticamente determinável ou tenha servido de base ao cálculo dos gastos em 2018. 

 

Como principais inovações importa destacar a clarificação da noção de “valores dos gastos” como sendo “os valores pagos acrescidos dos 

compromissos assumidos” e, pela primeira vez, a previsão do controlo apenas por identidade de objecto, tendo caído a premissa da “identidade 

da contraparte”, dando assim resposta às críticas e comentários tecidos anteriormente. 

Mantém a possibilidade do órgão com competência para contratar autorizar, em função do valor do contrato, a dispensa do cumprimento dos 

limites estabelecidos em situações prévia e devidamente fundamentadas pelos serviços competentes bem como as exclusões da aplicação da 

regra geral (n.º 2). 

Quanto aos estudos, pareceres, projectos e consultoria, é mantido o princípio geral de que os estudos, pareceres, projectos e consultoria devem 

ser realizados por via dos recursos próprios, admitindo-se a contratação, excepcional e devidamente fundamentada, a operadores económicos 
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externos, remetendo-se, em termos de competência para contratar, para o órgão com competência para autorizar tal despesa (n.ºs 5 e 6 do artigo 

63.º). 

Contratos de aquisição de serviços, nas modalidades de tarefa e avença, continua a exigir-se a emissão de parecer prévio vinculativo do presidente 

do respectivo órgão executivo, o qual deve aferir sobre: 

· a verificação do carácter não subordinado da prestação de serviços e 

· a existência de cabimento orçamental para a contratação em apreço (n.ºs 7 e 8 do artigo 63.º). 

 

Artigo 82.º 

Montantes da participação das autarquias locais nos impostos do Estado 
 
O artigo 82.º estabelece os montantes globais que caberão aos Municípios no ano de 2019, em matéria de Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), 

Fundo Social Municipal (FSM) e de participação de 5 % no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). 

De realçar os n.ºs 7 e 8 deste artigo, que pretendem, no essencial, introduzir na LOE o conteúdo da Nota Interpretativa da DGAL - n.º 8 do artigo 

5.º versus n.º 1 do artigo 35.º, que concretiza a fórmula de distribuição de verbas acordada entre a ANMP e o Governo. 

 

Artigo 87.º 

Obrigações assumidas pelos municípios no âmbito do processo de descentralização de competências 
 
1 — Independentemente do prazo da dívida adicional resultante do processo de descentralização de competências, nos termos da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto, os municípios, com vista ao seu pagamento, podem contrair novos empréstimos, com um prazo máximo de 20 anos 

contado a partir da data de início de produção de efeitos, desde que o novo empréstimo observe, cumulativamente, 



                

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
SESSÃO ORDINÁRIA 21 DE FEVEREIRO 2020 

INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO  
(alínea c), do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

 
8 

  

as seguintes condições: 

a) Não aumente a dívida total do município; e 

b) Quando se destine a pagar empréstimos ou locações financeiras vigentes, o valor atualizado dos encargos totais com o novo empréstimo, 

incluindo capital, juros, comissões e penalizações, seja inferior ao valor atualizado dos encargos totais com o empréstimo ou locação financeira a 

liquidar antecipadamente, incluindo, no último caso, o valor residual do bem locado. 

2 — A condição a que se refere a alínea b) do número anterior pode, excecionalmente, não se verificar, caso a redução do valor atualizado dos 

encargos totais com o novo empréstimo seja superior à variação do serviço da dívida do município. 

3 — Caso o empréstimo ou a locação financeira a extinguir preveja o pagamento de penalização por liquidação antecipada permitida por lei, o 

novo empréstimo pode incluir um montante para satisfazer essa penalização, desde que cumpra o previsto na parte final da alínea b) do n.º 1. 

4 — Para cálculo do valor atualizado dos encargos totais referidos no n.º 2, deve ser utilizada a taxa de desconto a que se refere o n.º 3 do artigo 

19.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 480/2014, da Comissão, de 3 de março de 2014. 

5 — Não constitui impedimento à transferência de dívidas, incluindo a assunção de posições contratuais em empréstimos ou locações financeiras 

vigentes, ou à celebração dos novos empréstimos referidos no n.º 1, a situação de o município ter aderido ou dever aderir a mecanismos de 

recuperação financeira municipal ao abrigo da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, ou ter celebrado contratos de saneamento 

ou reequilíbrio que ainda estejam em vigor, ao abrigo de regimes jurídicos anteriores. 

 
Artigo 88.º 

Fundos disponíveis e entidades com pagamentos em atraso no subsetor local 
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1 — Em 2019, na determinação dos fundos disponíveis das entidades do subsetor local, incluindo as entidades públicas reclassificadas neste 

subsetor, devem ser consideradas as verbas disponíveis relativas aos seis meses seguintes, referidas nas subalíneas i), ii) e iv) da alínea f) do artigo 

3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos na sua 

redação atual. 

2 — Nas entidades referidas no número anterior com pagamentos em atraso em 31 de dezembro de 2018, a previsão da receita efetiva própria a 

cobrar nos seis meses seguintes, prevista na subalínea iv) da alínea f) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, tem 

como limite superior 85 % da média da receita efetiva cobrada nos dois últimos anos nos períodos homólogos, deduzida dos montantes de receita 

com caráter pontual ou extraordinário. 

3 — Em 2019, na determinação dos fundos disponíveis das entidades do subsetor local, incluindo as entidades públicas reclassificadas neste 

subsetor, para efeitos da subalínea vi) da alínea f) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e da alínea f) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 5.º 

do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos na sua redação atual, considera -se a receita prevista de candidaturas aprovadas, relativa aos 

respetivos compromissos a assumir no ano. 

4 — Em 2019, a assunção de compromissos que excedam os fundos disponíveis não é fator impeditivo de candidaturas a projetos cofinanciados. 

5 — Em 2019, as autarquias locais que, em 2018, tenham beneficiado da exclusão do âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e 

do Decreto –Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos na sua redação atual, mantêm essa exclusão, salvo se, em 31 de dezembro de 2018, não 

cumprirem os limites de endividamento previstos, respetivamente, no artigo 52.º e no n.º 8 do artigo 55.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

na sua redação atual. 

6 — Em 2019, são excluídas do âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto –Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos 

na sua redação atual, as autarquias locais que, a 31 de dezembro de 2018, cumpram as obrigações de reporte ao Tribunal de Contas e à DGAL e os 

limites de endividamento previstos, respetivamente, no artigo 52.º e no n.º 8 do artigo 55.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação 
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atual, ficando dispensadas do envio do mapa dos fundos disponíveis através do Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL) da 

DGAL, mantendo -se a obrigatoriedade de reporte dos pagamentos em atraso. 

7 — A aferição da exclusão a que se refere o número anterior é da responsabilidade das autarquias locais, produzindo efeitos após a aprovação 

dos documentos de prestação de contas e a partir da data da comunicação à DGAL da demonstração do cumprimento dos referidos limites. 

 
Artigo 89.º 

Redução dos pagamentos em atraso 
 
1 — Até ao final de 2019, as entidades incluídas no subsetor da administração local reduzem no mínimo 10 % dos pagamentos em atraso com 

mais de 90 dias, registados no SIIAL à data de setembro de 2018, para além da redução já prevista no Programa de Apoio à Economia Local criado 

pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, na sua redação atual. 

2 — O disposto no número anterior não se aplica aos municípios que se encontrem vinculados a um programa de ajustamento municipal, nos 

termos da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, na sua redação atual. 

3 — No caso de incumprimento da obrigação prevista no presente artigo, há lugar à retenção da receita proveniente das transferências do 

Orçamento do Estado, no montante equivalente ao do valor em falta, até ao limite previsto no artigo 39.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

na sua redação atual. 

4 — O montante referente à contribuição de cada município para o Fundo de Apoio Municipal (FAM) não releva para o limite da dívida total 

previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. 

 

Artigo 90.º 
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Acordos de regularização de dívidas das autarquias locais 
 
1 — Durante o ano de 2019, as autarquias locais, os serviços municipalizados ou intermunicipalizados e as empresas municipais ou intermunicipais 

que tenham dívidas vencidas e reconhecidas às entidades gestoras de sistemas intermunicipais e multimunicipais de abastecimento de água, de 

saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, às entidades gestoras de parcerias entre o Estado e as autarquias locais nos 

termos previstos no Decreto -Lei n.º 90/2009, de 9 de abril, e às entidades gestoras referidas no Decreto -Lei n.º 230/91, de 21 de junho, na sua 

redação atual, e no Decreto –Lei n.º 171/2001, de 25 de maio, podem celebrar acordos de regularização dessas dívidas com estas entidades, cujo 

período de pagamento não seja superior a 25 anos. 

2 — O disposto no número anterior é também aplicável às dívidas vencidas e reconhecidas pelos serviços municipalizados aos operadores de 

transporte público. 

3 — Os créditos objeto dos acordos previstos nos números anteriores podem ser cedidos a terceiros. 

4 — Aos acordos previstos no presente artigo não são aplicáveis o disposto nos n.os 5 e 6 e nas alíneas a) e c) do n.º 7 do artigo 49.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, e o n.º 4 do artigo 25.º do anexo I, a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ambas 

na sua redação atual. 

5 — Os acordos de regularização de dívida previstos nos números anteriores excluem -se do disposto nos artigos 5.º, 6.º e 16.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, e no artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos na sua redação atual. 

6 — Nos casos em que, no âmbito da celebração dos acordos referidos no n.º 1, as autarquias locais reconheçam contabilisticamente dívida que 

até 31 de dezembro de 2018 não era por elas reconhecida e não relevava para efeitos do limite previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, na sua redação atual, incluindo a dívida de serviços municipalizados ou intermunicipalizados e de empresas municipais ou 
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intermunicipais, a ultrapassagem do limite ali previsto, ou o agravamento do respetivo incumprimento, pode ser excecionalmente autorizada 

mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e do ambiente. 

7 — O despacho previsto no número anterior pode ainda autorizar a não observância da obrigação prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 52.º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, relativamente à dívida que venha a ser reconhecida no âmbito dos acordos, bem como 

estabelecer condições de redução do endividamento excessivo da autarquia local em causa. 

8 — Não estão sujeitas ao disposto no artigo 61.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, as autarquias locais que, com a 

celebração dos acordos referidos no n.º 1, ultrapassem o limite previsto na alínea a que se refere o número anterior. 

 

Artigo 94.º 

Confirmação da situação tributária e contributiva no âmbito dos pagamentos efetuados pelas autarquias locais 
 
O quadro legal fixado no artigo 31.º -A do Decreto –Lei n.º 155/92, de 28 de julho, que estabelece o regime da administração financeira do Estado, 

na sua redação atual, é aplicável às autarquias locais, no que respeita à confirmação da situação tributária e contributiva. 

 

Artigo 96.º 

Transferência de património e equipamentos 
 
1 — É transferida para os municípios a titularidade do direito de propriedade dos prédios afetos às escolas que se encontrem sob gestão 

municipal, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º e dos artigos 8.º, 12.º e 13.º do Decreto- Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, na sua redação 

atual. 
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2 — A presente lei constitui título bastante para a transferência prevista no número anterior, sendo dispensadas quaisquer outras formalidades, 

designadamente as estabelecidas nos contratos de execução celebrados nos termos do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, 

na sua redação atual. 

3 — O regime previsto nos números anteriores é aplicável a outros equipamentos escolares e a equipamentos culturais, de saúde e sociais cuja 

gestão seja transferida para municípios do continente ou entidades intermunicipais nos termos de contrato interadministrativo de 

descentralização de competências, ao abrigo da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

 

Artigo 98.º 

Sistemas contabilísticos a aplicar pelas entidades da administração local 
 
1 — Em 2019, as entidades integradas no subsetor da administração local aplicam o referencial contabilístico de 2018. 

2 — A partir de 1 de janeiro de 2019, com vista a garantir a plena transição para o SNC -AP, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 192/2015, de 11 de 

setembro, as entidades referidas no número anterior asseguram as diligências necessárias com vista à adoção do SNC -AP, sem prejuízo de a 

respetiva prestação de contas relativa a 2019 obedecer às normas de contabilidade pública previstas no Decreto –Lei n.º 54 -A/99, de 22 de 

fevereiro, na sua redação atual, ou às normas contabilísticas privadas previstas no SNC -AP, quando aplicável. 

3 — As informações a prestar pelas entidades referidas no n.º 1 são obrigatórias e cumpridas através do Sistema Integrado de Informação das 

Autarquias Locais da DGAL. 

4 — Para assegurar a transição prevista no n.º 2, os sistemas contabilísticos locais promovem automaticamente a adequada conversão da 

informação para o SNC –AP e subsequente transmissão automática de informação à DGAL, através do Sistema de Informação do Subsetor da 

Administração Local (SISAL), em SNC -AP, nos termos a definir no decreto -lei de execução orçamental. 
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5 — A transmissão automática de informação à DGAL através do SISAL, em SNC -AP, a que se refere o número anterior tem início a partir de 1 de 

julho de 2019. 

6 — O reporte previsto no n.º 4 não é aplicável às entidades integradas no subsetor da administração local que não adotam o regime completo do 

POCAL ou o SNC-AP. 

 

Artigo 100.º 

Fundo de Regularização Municipal 
 
1 — As verbas retidas ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 89.º integram o Fundo de Regularização Municipal, sendo utilizadas para 

pagamento das dívidas a fornecedores dos respetivos municípios. 

2 — Os pagamentos a efetuar pela DGAL aos fornecedores dos municípios são realizados de acordo com o previsto no artigo 67.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. 

3 — O disposto no número anterior não se aplica aos municípios que acedam ao mecanismo de recuperação financeira previsto na Lei n.º 

53/2014, de 25 de agosto, na sua redação atual, a partir da data em que a direção executiva do FAM comunique tal facto à DGAL. 

 

Artigo 101.º 

Despesas urgentes e inadiáveis 
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Excluem -se do âmbito de aplicação do disposto no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, as despesas 

urgentes e inadiáveis a efetuar pelos municípios, quando resultantes de incêndios ou catástrofes naturais, e cujo valor, isolada ou 

cumulativamente, não exceda o montante de 100 000 €. 

 

Artigo 104.º 

Previsão orçamental de receitas das autarquias locais resultantes da venda de imóveis 
 
1 — Os municípios não podem, na elaboração dos documentos previsionais para 2020, orçamentar receitas respeitantes à venda de bens imóveis 

em montante superior à média aritmética simples das receitas arrecadadas com a venda de bens imóveis nos 36 meses que precedem o mês da 

sua elaboração. 

2 — A receita orçamentada a que se refere o número anterior pode ser excecionalmente de montante superior se for demonstrada a existência de 

contrato já celebrado para a venda de bens imóveis. 

3 — Se o contrato a que se refere o número anterior não se concretizar no ano previsto, a receita orçamentada e a despesa daí decorrente devem 

ser reduzidas no montante não realizado da venda. 

 

Artigo 286.º 

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 
 
Das alterações introduzidas ao CIMI destacam-se as alterações relativas ao alargamento do prazo para a liquidação do IMI que passará a ser 

efetuada desde o mês de Fevereiro até ao de Abril  e bem assim, o avançar dos meses de pagamento para os meses de Maio e Agosto (mantém o 

mês de Novembro). 



                

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
SESSÃO ORDINÁRIA 21 DE FEVEREIRO 2020 

INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO  
(alínea c), do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

 
16 

  

Ao mesmo tempo, assinala-se, a LOE2019 altera os escalões de valores a cobrar e o número de parcelas / prestações de cobrança nos termos que 

se seguem: 

· Em uma prestação, no mês de Maio, quando o seu montante seja igual ou inferior a 100€; 

· Em duas prestações, nos meses de Maio e Novembro, quando o seu montante seja superior a 100€ igual ou inferior a 500€; 

· Em três prestações, nos meses de Maio, Agosto e Novembro, quando o seu montante seja superior a 500€. 

 

 

2 SITUAÇÃO SOBRE OS PROCESSOS DE CONTENCIOSO À DATA DE 31.12.2019 
 
2.1 Informa-se que em Agosto 2018 o Município terminou a liquidação dos processos litigiosos que existiam com fornecedores quer 
diretamente com o Município, quer com a ARMVT.   
Através dos quadros seguintes apresenta-se, a informação dos valores pagos e a tipologia dos processos: 
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O somatório dos valores pagos ascenderam a 2.374.738,10 €, dos quais 1.583.400,37 € referentes a processos diretamente relacionados com o 

Município e, 791.337,73 € referente a processos relacionados com a ARMVT cujo a responsabilidade pelo pagamento foi do Município.  

 

 

2.2 PROCESSOS SEM DECISÃO 

 

O quadro seguinte, espelha as ações ou processos existentes contra o Município, que ainda não têm resolução. Apesar de se verificar uma 

situação relacionada com a empresa Jeremias de Macedo, esta deverá ser anulada, dado que de acordo com a informação que dispomos a mesma 

não faz sentido, pelo que a sua decisão deverá ser favorável ao Município.  

As restantes ações não têm subjacentes dívidas a fornecedores.  
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3  SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
 

A presente informação pretende dar a conhecer a posição financeira do Município à data de 31 de dezembro de 2019, (ainda sem o procedimento 

de fecho de contas do ano 2019) e, sempre que possível dados adicionais relativamente a outros períodos.  

Nos quadros seguintes consta a posição financeira relativamente ao Orçamento do Município:  
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 Como se constata, do valor global do Orçamento 13.750.000,00 euros para 2019, foram comprometidos até 31.12.2019, 13.478.427,57 

euros, correspondentes a 98,02 % do orçamento da despesa, tendo a execução da receita sido de 78,58 % e a execução da despesa de 73,38 

%;  

 A receita corrente é superior à despesa corrente em 1.399.851,50 euros, o que é significativo. 

 O valor global da receita foi de 10.804.883,58 euros, correspondendo a uma média de aproximadamente 1.080.488,36  € / mês, enquanto 

a execução da despesa foi de 10.777.652,34 euros, correspondendo a uma média de aproximadamente 1.077.765,23 € / mês. 

No quadro seguinte, apresenta-se o mesmo tipo de informação sobre a execução orçamental, relativamente ao mesmo período do ano anterior, 

para que possam ser feitas as devidas comparações: 
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 Comparativamente com o mesmo período do ano anterior, verifica-se um aumento no valor da receita, de 793.052,21 euros; 

enquanto o valor da despesa é superior em 750.988,02 euros. 

 
 
3.1. RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  

 

 

 
 

Ao analisarmos os dados mencionados anteriormente constatamos que até ao final de dezembro 2019, o valor dos fluxos financeiros totalizaram 

10.824.760,28 €. 
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Foram efetuados pagamentos no valor de 10.777.652,34 €, desagregados em despesas correntes 7.875.667,76 € e despesas de capital 

2.901.984,58 €. 

Por outro lado, o valor das receitas no período totalizou 10.804.883,58 € acrescidas do saldo transitado no valor de 19.876,70 €. 

O valor das receitas correntes foi de 9.275.519,26 €, enquanto as receitas de capital totalizaram 1.529.229,32 €. Note-se que o valor das despesas 

de capital é superior às receitas de capital em 1.372.755,26 euros. 

O valor transitado (disponibilidades) para o mês de janeiro 2020 foi de 47.107,94 €. 
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3.2 SITUAÇÃO PATRIMONIAL 
 

3.2.1 ATIVO 
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Analisando de forma detalhada o ativo do Município, verifica-se que em 31.12.2019 o ativo circulante ascende a 973.445,83 €. Na mesma data, o 

ativo fixo líquido constituído pelos investimentos financeiros, imobilizado corpóreo em curso e de domínio público, totalizam 56.243.448,71 €, 

representando assim 95,82 % do ativo do Município.  

Comparativamente com o ano 2018 o valor do ativo total (sem o efeito dos ajustamentos, designadamente amortizações do exercício e 

especialização) aumentou 1.747.225,06 euros. Comparativamente com o ano 2009 aumentou 5.674.412,83 euros.  

Os Investimentos Financeiros traduzem as participações de capital nas empresas Águas do Norte S.A. (217.661,00 €), Resinorte (43.657,00 €), 

Matadouro Regional do Vale do Douro Sul (93.524,75 €), Mateviseu (6.000,00 €), Eforebeiras (1.500,00 €) e Regiefrutas (25.000,00 €), bem como o 

valor da participação no FAM – Fundo de Apoio Municipal (320.062,50 €). 

Nota: Com o encerramento de contas de 2013 foi realizada uma provisão para investimentos financeiros no valor de 99.524.62 €, correspondendo 

ao valor de 100% das participações no Matadouro Regional do Vale do Douro Sul e Mateviseu. 
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3.2.2 PASSIVO 

O passivo do Município decompõe-se da seguinte forma: 
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Relativamente aos valores que integram o Passivo do Município, este subdivide-se em Médio Longo Prazo e Curto Prazo. 

O passivo de médio e longo prazo inclui os empréstimos bancários, bem como o valor em divida à empresa Águas do Norte S.A, objeto de acordos 

de pagamento, que será paga apenas a partir do ano 2020, e o valor da contribuição para o FAM a pagar nos anos seguintes.  

PASSIVO TOTAL EXIGIVEL 

Quanto à totalidade do passivo exigível em 31.12.2019, o mesmo totaliza 4.967.322,97€.  

Verificamos que o passivo total em 31.12.2019 diminuiu 1.319.694,71 € (-21%) face a 31.12.2018, e diminuiu 8.445.791,13 € (-63%) face a 

31.12.2009. 

No ano 2014, por imposição da Lei n.º 53/2014 de 25 de agosto, o Município foi obrigado a subscrever 497.875,41 euros do – Fundo de Apoio 

Municipal (FAM). Em médio e longo prazo está contabilizado o valor de 53.343,75€ (a pagar em 3 anos). No ano 2015, 2016, 2017 o Município 

contribui e pagou para o FAM o valor anual de 71.125,00 €, (Junho e Dezembro), sendo que no ano 2018 e 2019 já pagou 53.343,75 € (totalizando 

o valor já pago nos anos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 302.281,24 €). Apesar de não ser uma divida contraída pelo município, trata-se de um 

valor que afeta o seu passivo, e afetou as suas disponibilidades.  
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Porém, a Lei do Orçamento de Estado para o ano 2018 - Lei 114/2017 de 29 de dezembro, no seu artigo 303.º reformulou o artigo 19.º da Lei 

53/2014, e estabeleceu que o valor global do capital social do FAM seria ajustado, quer no valor da comparticipação do estado quer dos 

Municipios.  

Assim, o valor do capital social do FAM será de 417.857.175,00 euros, e não de 650.000.000,00 euros como estava inicialmente previsto, e o valor 

da contribuição do Município de Moimenta da Beira será de 320.062,50 euros e não de 497.875,41 euros. 

Importa referir que os números expressos anteriormente, contêm no passivo total o valor de 17.781,25 euros MLP. 

Relativamente à contabilização da comparticipação do Município para o FAM – Fundo de Apoio Municipal de acordo com a lei n.º 53/2014, de 25 

de agosto. Embora este valor não tenha sido dívida contraída pelo Município, por imperativo legal teve que ser considerada como tal. 

 

Igualmente o Município já pagou integralmente o valor de 74.106,92 euros referente à contabilização do subsídio reembolsável inerente ao FEE.  

 

Também consideramos no passivo o valor das provisões para riscos e encargos (dado que com grande probabilidade são contingências reais) no 

valor de 102.557,11 euros. 

 

Relativamente à dívida de curto prazo, integra os valores em dívida a fornecedores, fornecedores de imobilizado, credores de transferências 

resultantes de subsídios atribuídos a Juntas de Freguesia e Instituições, e empréstimos de CP, estas totalizam em 31.12.2019, 2.812.614,86 €. O 

quadro e gráfico seguinte, espelham a evolução do passivo exigível global do Município:  
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EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 

Ao nível dos empréstimos bancários, tal como referido anteriormente, verifica-se que os mesmos têm sofrido uma variação descendente desde o 

ano 2009, em resultado das amortizações de capital realizadas. No ano 2019, o Município já amortizou 166.375,58 €.  

O valor dos empréstimos bancários de MLP totaliza em 31.12.2019, 1.092.205,87 €. 

Relativamente ao empréstimo de Curto Prazo, que foi contratado no ano 2019 para ocorrer a dificuldades de tesouraria, foi utilizado o valor de 

300.000,00 €, tendo sido integralmente amortizado durante o ano 2019. 

O gráfico seguinte espelha a evolução dos empréstimos totais de Médio e Longo Prazo e Curto Prazo. 
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OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS 

Constata-se uma oscilação entre as diferentes rubricas consideradas no passivo exigível no período em análise. A totalidade das dívidas a 

terceiros, incluindo não orçamentais, FAM e excluindo os empréstimos ascende a 3.875.117,10 € em 31.12.2019, verificando-se uma redução de 

1.153.356,29 euros, comparativamente com o final de 2018.  
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4 PONTO DE SITUAÇÃO SOBRE OS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 

Considerando os elementos contabilísticos à data de 31.12.2019 a situação inerente aos limites de endividamento de acordo com o estipulado na Lei n.º 

73/2013 podem ser traduzidos no quadro em baixo: 

ARTIGO 52.º LIMITE DA DÍVIDA TOTAL 
 

1 — A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de 

cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.     

2 — A dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, tal como definidos no n.º 1 do artigo 49.º, os contratos de locação 

financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a 

terceiros decorrentes de operações orçamentais. 

3 — Sempre que um município:       

a) Não cumpra o limite previsto no n.º 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 10 % do montante em excesso, até que aquele limite seja 

cumprido, sem prejuízo do previsto na secção III; 

b) Cumpra o limite previsto no n.º 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20 % em cada exercício, o valor correspondente a 20 % da 

margem disponível no início de cada um dos exercícios.       

4 — Para efeito de responsabilidade financeira, o incumprimento da obrigação prevista no número anterior é equiparado à ultrapassagem do limite previsto no 

n.º 1, nos termos e para os efeitos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 Agosto.  
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ARTIGO 58.º  SANEAMENTO FINANCEIRO 
1 — O município deve contrair empréstimos para saneamento financeiro, tendo em vista a reprogramação da divida e a consolidação de passivos financeiros, 

quando, no final do exercício:        

a) Ultrapasse o limite da dívida total previsto no artigo 52.º, ou  

b) O montante da dívida, excluindo empréstimos, seja superior a 0,75 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.   

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o município pode contrair empréstimos para saneamento  financeiro, desde que verificada a situação 

prevista no n.º 1 do artigo 56.º.       

3 — Caso a dívida total prevista no artigo 52.º se situe entre 2,25 e 3 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, o 

município é obrigado a contrair um empréstimo para saneamento financeiro ou a aderir ao procedimento de recuperação financeira previsto nos artigos 61.º e 

seguintes.  

4 — O resultado das operações referidas nos números anteriores não pode conduzir ao aumento da dívida total do Município  

5 — Os pedidos de empréstimos para saneamento financeiro dos municípios são instruídos com um estudo fundamentado da sua situação financeira e um 

plano de saneamento financeiro para o período a que respeita o empréstimo.     

6 — Os empréstimos para saneamento financeiro têm um prazo máximo de 14 anos e um período máximo de carência de um ano.    

7 — Durante o período de vigência do contrato, a apresentação anual de contas à assembleia municipal inclui, em anexo ao balanço, a demonstração do 

cumprimento do plano de saneamento financeiro.       

8 — A sanção prevista no artigo 60.º é aplicável sempre que o município viole a obrigação estabelecida no n.º 3.  
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
 

 
 

 

Através do quadro anterior, podemos constatar que o limite de endividamento para o ano 2019 é de 13.962.565,36 €.  
 
Ao analisarmos a posição do Município em 31.12.2019, constatamos que o rácio se situa em 0,51 vezes, enquanto em 01.01.2019 se situava em 

0,665 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores (valor ainda provisório), não ultrapassando assim o limite 

legal. Pelo contrário, o Município possui em 31.12.2019 uma margem de endividamento de 9.212.224,00 €, não considerando o efeito 

(SM/AM/SEL) do endividamento proporcional às participações financeiras nas entidades participadas pelo Município. 

Note-se que em 31.12.2019 não foi incluído o valor das “entidades intermunicipais e as entidades associativas Municipais”, entidades participadas 

pelo Município, pelo facto de não dispormos das contas das entidades nesta data. 
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Comparativamente com a situação a 01.01.2019 constata-se uma evolução positiva no valor do endividamento, para efeitos dos limites da Lei 

73/2013. 

 

De acordo com o previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 52 da Lei n.º 73/2013, considerando que o Município cumpre o limite previsto no n.º 1 

do artigo 52.º da mesma Lei, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20 % em cada exercício, da margem disponível no 

início de cada um dos exercícios. Ou seja, apesar de o Município dispor de uma margem significativa face ao limite de endividamento, 

(9.212.224,00 €), caso pretenda aumentar o endividamento (comprimindo o limite) só poderá aumentar o mesmo em 1.842.444,80 € face ao valor 

do endividamento em 31.12.2018. 

No entanto, o aumento da margem de endividamento disponível (de 20%, conforme alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013) pode ser 

alargado: 

· até 60% por efeito, exclusivamente, da aquisição de bens objeto de contrato de locação com opção de compra (nos termos do artigo 105.º) 

· até 30% por efeito, exclusivamente, de empréstimos para financiamento de operações de reabilitação urbana (artigo 106.º, n.º 1).  

 

5 SITUAÇÃO DO PAEL 

A evolução dos pagamentos e o ponto de situação dos empréstimos PAEL constam do quadro seguinte: 
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NOTA  
 

Recorda-se que em 28 de julho de 2017, o Município de Moimenta da Beira, recebeu uma notificação via e-mail do Sr. Secretário de Estado da 

Administração Local (SEAL) com a seguinte citação:  
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“Assunto: Suspensão do Plano de Ajustamento Financeiro 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira 

Dr. José Eduardo Lopes Ferreira, 

 Encarrega-me o Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais de enviar a V. Exa. o Despacho conjunto do Secretário de 

Estado das Autarquias Locais e do Secretário de Estado do Tesouro, assinado em 25 de julho, sobre a suspensão da aplicação dos 

planos de ajustamento financeiro e das suas obrigações, nos termos do n.º 6 do art.º 6.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, com 

a redação dada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, o qual determina: 

         A suspensão da aplicação do plano de ajustamento financeiro e das suas obrigações do município de Moimenta da Beira 

         A cessação da suspensão e a imediata reaplicação do plano se no decurso do presente exercício orçamental o município, por 

circunstâncias supervenientes e não conhecidas à data da submissão da informação no SIIAL, relativas a si e ou às suas entidades 

participadas, verificarem que está posto em causa o cumprimento do referido limite da divida total a 31 de dezembro de 2016, 

devendo de imediato comunicar tal facto à DGAL.” 

  Com os melhores cumprimentos,  

 ARTURREIS  
Chefe do Gabinete em substituição / Head of Cabinet 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS AUTARQUIAS LOCAIS 

ANEXO 
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Através da notificação do Sr. SEAL podemos retirar entre outras as seguintes ilações: 

 O número total de Municipios contemplados pela suspensão do plano de ajustamento Financeiro foram 57 em 103; 

 O número de Municipios que integravam o grupo I do PAEL e viram suspenso o PAF foram 3 (incluindo Moimenta da Beira); 
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 O número de Municipios que integravam o grupo II do PAEL e viram suspenso o PAF foram 54; 

 Tendo em consideração os valores do ano 2016 (limites e endividamento) constatamos que no caso do Município de Moimenta da Beira o 

endividamento representava 58,66%, possuindo assim uma margem de endividamento de 41,34% face ao limite ou seja, equivalente a 

5.579.524,06 €; 

 Os restantes 2 municípios que integravam o grupo I (Espinho e Borba) detinham um endividamento que representava 85% e 80% 

respetivamente; 

 Dos Municipios que integravam o grupo II, e viram suspenso o PAF, existem 14 que possuem uma percentagem de endividamento superior 

a 58,66% (o caso do Município de Moimenta da Beira); 

 Dos Municipios que integravam o grupo II, existem 40 que possuem uma percentagem de endividamento inferior a 58,66%; 

 A média de endividamento dos Municipios que viram suspenso o PAF ascendia a 51,17%; 

 O Numero total de Municipios que aderiram ao PAEL, com contratos visados, foram 103 dos quais 24 ao programa I e 79 ao programa II; 

 O valor global do financiamento aos 103 municípios foi de 614.923.921 €. 
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6 INFORMAÇÃO FINANCEIRA SOBRE OS ACORDOS DE EXECUÇÃO CELEBRADOS COM AS JUNTAS DE 
FREGUESIA  
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Relativamente aos acordos de execução celebrados com as Juntas de Freguesia, foram realizados investimentos e submetidos à Câmara Municipal 

até esta data, no valor de 646.434,02 €, correspondendo a uma comparticipação de 415.399,20 €, dos quais foram pagos 369.166,06 €, estando 

em divida o valor de 16.194,52 €. 
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7 EXPODEMO 2019’ - Relatório e Contas  
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1. Identificação do promotor 

1.1 Nome ou Designação Social Município de Moimenta da Beira 

1.2 Morada Largo do Tabolado, 3620-324 Moimenta da Beira 

1.3 Localidade Moimenta da Beira 

1.4 Telefone/FAX 254 520 070/254 520 071 

1.5 Concelho Moimenta da Beira 

1.6 Região NUTS III Douro 

1.7 Código Postal 3620-324 Moimenta da Beira 

1.8 Distrito Viseu 

1.9 E-mail expodemo@cm-moimenta.pt   

mailto:expodemo@cm-moimenta.pt
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2. Introdução 

A Expodemo é uma mostra de atividades, produtos e serviços da região, que pretende, desde a sua génese, fazer o elogio ao labor do 

território que serve, e prestar tributo aos milhares de produtores, agentes económicos e outras forças vivas da região que, apesar da difícil 

conjuntura, criam todos os dias mais-valia ao disponibilizarem no mercado serviços e produtos de excelência reconhecida. 

A 8ª edição da EXPODEMO cumpriu a bom rigor a estratégia delineada, catapultando o evento para o panorama nacional e até já 

internacional se tivermos em conta que mais uma vez esta edição contou com expositores oriundos de Espanha, 10 jornalistas provenientes dos 

quatro cantos do mundo (China, Rússia, França, Espanha, Brasil e Hungria), cujos artigos já começaram a ser divulgados, artistas estrangeiros 

(Bélgica, EUA, Japão, Brasil, Espanha, França, Moldávia e Holanda), visitantes de vários países, etc. É por estes e outros motivos que consideramos 

que este projeto tem tido um percurso admirável e até surpreendente, estando cientes que o caminho é longo e com obstáculos, mas que 

continua a valer a pena percorrer, sem ilusões, mas com a convicção de que é “nossa” a competência, em conjunto com os diversos parceiros, de 

não desistir e afirmar a região como polo de cultura e como território de produtos endógenos de excelência, de gente capaz e empreendedora.  

 

3. Dados do Projeto 

3.1. TURISMO e ECONOMIA 

O evento tem uma enorme vertente turística, utilizando várias estratégias e meios de promoção. A EXPODEMO fez uma grande aposta na 

divulgação e publicitação do evento associando-se a diversas marcas registadas nacionais (e internacionais), como é a TVI, as Rádios M80 e 

Renascença, que permitem assim dar uma excecional visibilidade ao evento que, podendo realizar-se igualmente apenas a nível local ou regional, 
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dificilmente teria o mesmo impacto, visibilidade e atratividade para o município. O canal televisivo português, TVI, transmitiu pela 7ª vez 

consecutiva o seu programa “Somos Portugal”, sendo que este ano esta aposta foi reforçada com dois dias de transmissão em direto a partir de 

Moimenta da Beira, estreando-se o programa “Juntos em Festa”, redobrando a visibilidade do evento por todo o País e internacionalmente. 

Para além da TV e Rádios, a EXPODEMO esteve presente em vários Jornais regionais e nacionais, Feira de S. Mateus, Rede Multibanco, 

Redes Sociais (destaque para ON Centro, Turismo Porto e Norte, + Feiras que juntamente com as páginas do município bateram recordes no 

NÚMERO DE VISITAS, VISUALIZAÇÕES E PARTILHAS), OUTDOORS (A1 Pombal e Santa Maria da Feira, vários locais de Viseu, Rotunda de Lamego, 

entradas do Concelho de Moimenta da Beira), flyers e cartazes (Distrito de Viseu), vídeo Teaser “Save the Date” e vídeo spot promocional com 

sonoplastia, cobertura de vídeo de todo o evento com camaras Full HD e Drone, com edições diárias e uma geral e cobertura fotográfica Geral do 

Evento, Social (com placas de ativação alusivas à maçã) e Sessões de Autógrafos. 

Outro ponto forte é diversidade de expositores/comerciantes presentes no certame atraindo também por si uma panóplia diferenciada 

de turistas nacionais e internacionais a esta região. O evento não só conta com comerciantes locais como também estrangeiros, tendo nesta 

edição igualado o número de expositores do ano anterior, cerca de 150. É também com o propósito turístico e comercial que a 

internacionalização da Expodemo nasceu logo após a primeira edição, exploraram-se os mercados do Brasil, China, S. Tomé e Príncipe, Austrália e 

nesta edição Angola, mas tem sido verdadeiramente com Espanha, pela proximidade da fronteira e laços económicos de relevo, que o processo de 

internacionalização tem dado passos firmes, de tal forma que, desde a edição de 2016, foi criada uma “Praça de Espanha”, espaço do recinto que 

aglomera os empresários espanhóis que ali promovem trocas e desenvolvem negócios envolvendo produtos variados: queijaria, cerveja 

artesanal, vinhos, fumeiros, entre outros.  

A presença da embaixada angolana e a visita conjunta que esta fez às industrias do concelho, é também prova da firme aposta na 

promoção alem fronteiras do nosso tecido empresarial, permitindo aos produtores/expositores/comerciantes negócios em novos mercados ainda 
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não explorados por estes. Todos os anos a Expodemo, conta com a presença da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

(AICEP), por forma a apoiar os meios de negociação em mercados internacionais, contribuindo para a internacionalização da economia 

portuguesa. 

A EXPODEMO, serve por um lado, para elevar o ânimo à população que diariamente dá o seu melhor em prol da região, por outro lado, 

posiciona o turismo como fator de competitividade e de alavanca da economia local, atraindo milhares de visitantes. A promoção de um evento 

desta grandeza beneficia a região, contribuindo para o incremento do turismo local, ao nível dos estabelecimentos hoteleiros, restauração e 

restantes entidades do comércio local. Este investimento contribui para a promoção do consumo dos produtos locais por parte dos visitantes, 

visando a valorização dos territórios e das comunidades nas suas várias dimensões, contribuindo, para a valorização da identidade do país, das 

comunidades locais e facilitando o diálogo intergeracional.  

O evento visa proporcionar vias de acesso a negócios, aproximando os comerciantes locais aos visitantes, contribuindo para o 

desenvolvimento da economia local. Estima-se que durante os 3 dias do certame foram vendidas cerca de 2 toneladas de maçã, resultando 

receitas de mais de 1.300€. Durante o ano as organizações comerciais de Moimenta da Beira, vendem cerca de 38 mil toneladas de maçã para as 

diversas superfícies comerciais a nível nacional e internacional. 

Embora no “coração da maçã”, aposta-se ainda na promoção do espumante, produto igualmente relevante para a economia da região. A 

produção de espumante, esgota todos os anos a capacidade máxima de produção, cerca de 1 milhão de garrafas, estando a ser estudado um 

projeto de aumento da capacidade de armazenamento e consequentemente, aumento de visitas às “Caves das Terras do Demo”. Ambos 

produtos detêm uma importância económica e social para o concelho, na medida em que o seu ciclo produtivo tem a duração de 1 ano, durante o 

qual se revela necessário elevada empregabilidade de mão-de-obra, quer de Moimenta da Beira, como dos seus limítrofes e até vindos do 

estrangeiro. 
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Desde a primeira edição do certame, o fluxo de visitantes a Moimenta da Beira tem vindo a aumentar, refletindo-se na economia local e 

regional. No alojamento as unidades hoteleiras do concelho de Moimenta da Beira, Sernancelhe, Vila Nova de Paiva, Tabuaço e Aguiar da Beira 

ficam lotadas durante os 3 dias do certame, mas o reflexo também é sentido nas duas semanas que antecedem e que procedem o evento (artistas 

e logística da EXPODEMO). O mesmo se faz sentir no comércio e restaurantes locais com o aumento de refeições servidas e com isso é o aumento 

do volume de vendas nos talhos, nas peixarias, nas pastelarias/padarias, postos de abastecimento, nas vendas de bebidas, etc. Referir que 

quanto à venda de bebidas, a CERDAMA em conjunto com a SAGRES, reconhecem o volume de vendas, integrando a EXPODEMO na lista de 

eventos especiais da Sagres. 

Em suma, a EXPODEMO pretende a valorização do território, potenciando economicamente o património natural e rural, através da 

organização de um evento, cujo tema principal se foca na maçã, servindo para o estabelecimento de contratos, acordos e parcerias com os 

produtores e comunidade locais e para o despertar de interesse pelos diversos pontos turísticos do concelho, potenciando as visitas durante todo 

ano à região. Com o fomento das visitas à região, espera-se um aumento do número de visitantes aos pontos de interesse de Moimenta como: 

 Património arquitetónico: Casa das Guedes, Solar dos Correia Alves, Solar dos Morais Sarmento, Pelourinho de Castelo, Pelourinho de 

Leomil, entre outros; 

 Património religioso: Convento de São Francisco, Convento Beneditino de Nossa Senhora da Purificação, Igreja Matriz S. Miguel, Igreja 

Matriz S. João Baptista, Santuário da Nossa Senhora da Cabeça, Santuário de S. Tocato, entre outros; 

 Zonas Balneares: Barragem de Vilar e Segões; 

 Festas e Romarias. 

Permite ainda contribuir para o impulsionar da economia no que se refere: 



                

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
SESSÃO ORDINÁRIA 21 DE FEVEREIRO 2020 

INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO  
(alínea c), do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

 
48 

  

 Assegurar a competitividade das empresas de turismo – através do incremento de visitantes durante o evento, contribuindo para o 

aumento de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, na restauração, animação e serviços turísticos do concelho e seus limítrofes; 

 Qualificar a oferta turística – a Expodemo mostra-se como meio de criação de canais de negócio para os produtores locais, possibilitando 

que os mesmos possam expor os seus produtos junto dos consumidores, contribuindo para uma comunicação direta e eficaz; 

 Estimular a economia circular – a transformação da maçã em produtos consumíveis, tendo como fim a criação de valor em redor da 

mesma, resultando em licores, doçaria e restante gastronomia; 

 Inovar e empreender – a organização ao impor a realização de, pelo menos, um prato principal e uma sobremesa, cujo ingrediente 

principal seja a maçã, estimula a criação de novos produtos, contribuindo para a inovação, empreendedorismo, criatividade e 

conhecimento dos diversos processos de transformação/criação junto de produtores, comerciantes e visitantes. Com o evento pretende-se 

ainda criar uma dinâmica de decoração, tornando-se uma referência para visitas durante todo o ano, ao nível das maçãs decorativas nas 

ruas adjacentes ao evento, à semelhança de outros eventos do género noutras cidades portuguesas.  

Com os diversos pontos referidos anteriormente o município espera contribuir para a projeção do País, posicionando os produtos e gentes do 

concelho como fator de competitividade e de alavanca da economia, reforçando a internacionalização de Portugal enquanto destino turístico 

para visitar, investir e viver. 

Durante o ano, o município apoia e organiza diversos eventos que potenciam o efeito EXPODEMO com a prática de exercício físico, a 

gastronomia, a cultura, a religião e o espirito de aventura aliado às potencialidades do património natural e rural, entre outras festas e romarias. A 

Edição dos Fins-de-Semana Gastronómicos, iniciativa promovida pelo “Turismo do Porto e Norte de Portugal”, com o apoio do município de 

Moimenta da Beira. Os restaurantes, num gesto de boas vindas, ofereceram um copo do melhor vinho, enquanto que as unidade de alojamento 

aderentes fizeram um desconto de 20% nas noites de sexta-feira e sábado. Iniciativas como esta permitem não só contribuir para o incremento na 
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restauração como também nas dormidas. A organização contabilizou cerca de 200 refeições servidas em 3 dias e cerca de 54 dormidas nas 

unidades de alojamento aderentes. 

Há muito para calcorrear por serranias e zonas ribeirinhas, sítio onde os visitantes encontram inspiração e vivências únicas recheadas de 

emoção nos recantos inóspitos habitados por uma diversidade de património natural. Moimenta da Beira encontra-se dotado de Serras 

magníficas, como a de Leomil e Nave, com uma excelente rede de percursos pedestres, dois dos quais incluem passagens pelos pomares, em Nave 

e Távora. Existe ainda um percurso na Serra de Leomil que inclui passagem por duas Torres Eólicas pintadas, pela artista Joana Vasconcelos e pelo 

Vhils, constituindo um projeto único a nível mundial.  

Os visitantes, deambulando por entre o património arquitetónico secular que ornamenta praças emblemáticas e históricas, ruelas de caráter 

popular, montes ermos com referências religiosas, absorvem a historicidade deste município, corredor de povos errantes, que marcam de forma 

indelével o “Modus Vivendi” e a Cultura das nossas gentes. 

A Concentração de Telescópios que conta ano após ano com números recorde de telescópios presentes e participantes. A primeira 

concentração começou em 2009, no Clube das Ciências do Agrupamento de Escolas, tendo progredido ao ponto de se tornar o maior do género 

em Portugal. Este evento tem periodicidade bienal, sendo que esta edição prolongou-se por 2 dias, pela primeira vez, tendo este ano também 

reconhecimento internacional, uma vez que foi divulgado na página online da International Astronomical Union (IAU), uma das sociedades 

científicas de Astronomia mais respeitadas do mundo, reconhecida internacionalmente para atribuições de nomes a corpos celestes e a quaisquer 

características da superfície deles e que integra o Concelho Internacional de Ciência. 

O número de edições dos vários eventos provam a continuidade dos eventos dinamizados no município, destacando-se também a visibilidade 

cada vez maior de Moimenta da Beira, nos diversos pontos do país e até internacionalmente, contribuído para o incremento de visitantes durante 

todo o ano. 
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Quadro 1. Dormidas, estada e proporção de hóspedes estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros 

Indicador 
Moimenta 

da Beira 
Região 
Douro 

Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por 
100 habitantes (2016) 

55,4 201,7 

Estada Média nos 
estabelecimentos hoteleiros 

(2015) 

Portugueses 1,8 1,5 

Estrangeiros 2,0 1,7 

Proporção de hóspedes estrangeiros nos 
estabelecimentos hoteleiros (2015) 

6,3 28,5 

Fonte: Pordata 

Quadro 2. Nº de Expositores, Nº de visitantes, Nº de dormidas e Nº de Refeições nos 3 dias da EXPODEMO´18 
 

Indicador Meta 

Número de Expositores 150 

Número de visitantes +/-30.000 

Número de dormidas +/-1.000 

Número de refeições +/-15.000 

 

Quadro 3. Externalidades por setor de atividade no concelho e região 
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Setor Meta (ano) 
Preço 
Base 

Externalidad
es (ano) 

Externalidades (5 
anos) 

Alojamento + 1.000 Dormidas  60,00 € 60.000,00 € 300.000,00 € 

Restauração + 15.000 Refeições 15,00 € 150.000,00 € 750.000,00 € 

Venda de 
Artesanato 

1.000 Peças 10,00 € 10.000,00 € 50.000,00 € 

Mel, Licores, 
Compotas e 
Doces 

1000 Unidades 10,00 € 10.000,00 € 50.000,00 € 

Venda de Maçã + 20 Toneladas (nos 3 
dias + resto do ano 
decorrente da 
promoção EXPODEMO) 

1,80 € 36.000,00 € 180.000,00 € 

Espumante 
“Terras do 
Demo” 

+ 20.000 Garrafas (nos 
3 dias + resto do ano 
decorrente da 
promoção EXPODEMO) 

7,50 € 150.000,00 € 750.000,00 € 

Total 416.000,00 € 2.080.000,00 € 

Nota: Referir que faltam números relativamente a outras atividades ou setores como por exemplo venda de máquinas agrícolas e outras empresas 
presentes na EXPODEMO e no concelho. 

 

3.2. CULTURA 

Os espetáculos e a animação no certame são permanentes. Desde a sua 1ª Edição, realizam-se espetáculos com e sem hora marcada 

(sessões surpresa), iniciativas de cultura alternativa, momento de diversão que preenchem os 3 dias de Expodemo. 
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O evento consiste, assim, numa sequência de espetáculos, durante os 3 dias de evento, divididos por 3 palcos, onde se poderão assistir a 

espetáculos de música, com nomes nacionais e internacionais, continuando a festa noite dentro, com a atuação de DJ’s. Para animar o certame, o 

município aposta na contratação de artistas e companhias estrangeiras todos os anos, pela qualidade dos espetáculos e contribuindo para a 

promoção do concelho e do país. Em edições anteriores o município já contou com a presença de artistas de Angola, Brasil, Estados Unidos, 

França, Espanha, Itália, Ucrânia, Moldávia, Bélgica, Japão, São Tomé e Príncipe, etc, contribuindo, assim, para o reconhecimento da Expodemo, de 

Moimenta da Beira e do país nos quatro cantos do mundo.  

3.2.1. DECORAÇÃO 

Nesta componente foram diversas as ações de decoração do espaço que envolveu o evento alusivas ao elemento principal, a maçã: 

 Decoração de 4 ruas com aproximadamente 3000 bolas suspensas, em que cada rua terá uma cor associada, por forma a igualar outras 

ações do género noutras cidades portuguesas.  

 Graffiti 3D “MAÇÃ DE MOIMENTA”, estrutura móvel, do artista SMILE; 

 Projeto de iluminação temática/decorativa – propõe-se um projeto inovador e personalizado para o evento, na medida em que se 

pretende implementar uma iluminação temática com um elevado sentido decorativo e com o objetivo de promover o conceito “viral”. 

Inclui-se uma praça de Bares, criando-se um tetos suspensos com cerca de 30 a 40 maçãs 3D de duas dimensões distintas dispostas de 

forma alternada com iluminação LED de diferentes cores; decoração de 4 rotundas com maçãs de 80 cm de diâmetro e decoração de ruas 

com a aplicação de 20 laterais luminosas com maçãs 3D. 

Com estas ações o município pretende mostrar-se diferenciador de outros eventos que ocorram a nível nacional, permitindo despertar a 

atenção junto dos visitantes. 
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3.2.2. ESPETÁCULOS 

Resistência 

Resistência, uma das mais emblemáticas formações da música portuguesa da primeira metade dos anos 90, supergrupo responsável por alguns 

inesquecíveis sucessos. 

Formação do grupo : 2015 em diante-Fernando Cunha, Miguel Ângelo, Tim, Fernando Júdice, Alexandre Frazão, José Salgueiro, Olavo Bilac Pedro 

Joia e Mario Delgado. 

Pedaleando Hacia el Cielo  

PEDALEANDO HACIA EL CIELO, espetáculo de dança aérea pelo grupo belga "Theater Tol". Uma performance arriscada (e muito arrojada), 

rumo ao céu, que recorda a necessidade de não ficarmos parados, mas "pedalar" em direção à alegria e à felicidade; de sonhar e desfrutar o que 

nos rodeia; de encontrar a luz e a alegria no dia a dia e, sobretudo, de permanecermos juntos nos momentos difíceis. 

Insert Coin 

 A dupla Joel Rodrigues e João Paulo Sousa que se afirma como "Não somos Djs mas damos Baile". Estão juntos desde 2013 e têm animado o país 

com espetáculos sem barreiras entre quem põe música e o público: "Da primeira à última pessoa. Dos 8 aos 80! Ou melhor… dos 8 aos 90!".  

Orquestra CEMNOTAS  

A “Orquestra CemNotas” nasceu em 2013, em Moimenta da Beira, da fusão de talentos e criatividades musicais de alunos com idades 

compreendidas entre os 6 e os 18 anos. Conta atualmente com cerca de 80 crianças e jovens. 
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Dança Criativa 

O grupo “Dança Criativa” projeto abrange os estilos de dança contemporânea, hip hop, funk e jazz, e tem como objetivo proporcionar 

novas experiências e vivências na área da dança. Fundada em Moimenta da Beira conta com cerca de 50 crianças e jovens. 

Dezpassitos 

O grupo de dança Dezpassitos projeto abrange os vários estilos de dança contemporânea e tem como objetivo proporcionar novas 

experiências e vivências na área da dança. Fundada em Moimenta da Beira conta com cerca de 50 crianças e jovens. 

Oskar Dj 

" Trinta anos de carreira tornaram-no num dos mais carismáticos ‘djs’ do centro de Portugal, permitindo-lhe atuar em clubes de norte a sul, 

dividindo a cabine com todos os ‘top djs’ nacionais e com dezenas de internacionais. Internacionalmente o reconhecimento do seu trabalho levou-

o a viajar até Londres (Pacha, Gigalum), Barcelona (Live Fest’), Lloret de Mar (Colossus, Revolution), Ibiza (Eden) ou Luanda (Moments). 

Dj´s residentes 

Dj’s residentes da Expodemo. Dj Caitas, Dj Pedro Costa e da dupla ‘Os Piratas’ (Todos de Moimenta da Beira). 

 
Somos Portugal e Juntos em Festa 

Os dois programas de entretenimento da TVI transmitidos em direto de Moimenta da Beira, no âmbito da Expodemo, a Festa da Maçã 

contaram com vários artistas do panorama musical nacional.  

Festival de Acordeão Vitor Ferreira 
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Este ano contou com um espetáculo produzido pela Orquestra de Acordeão da Academia de Música da Quinta do Ribeiro e com os artistas 

Iurie Chiforisin, da República da Moldávia e Mário Oliveira. 

Quando as Cordas Uivam II 

 Conjunto de Guitarristas de Moimenta da Beira que pela 2ª vez por altura da EXPODEMO se juntam para dar concerto destacando-se as 

excelentes atuações individuais e em grupo dos guitarristas. 

 

3.2.3. ARTISTAS DE RUA 

Paprika Gourmet 

The Gentlemad 

Companhia na Rua 

PAPRIKA GOURMET; THE GENTLEMAD E COMPANHIA NARUA. É pura street art, espetáculos repletos de magia, equilibrismo, manipulação de 

objetos, teatro de marionetas. Tudo com humor desconcertante em sessões sem hora marcada e locais definidos… para surpresa total.  

Estátuas Vivas (Novidade) 

Ao todo foram 12 artistas de rua para 10 performances de imobilidade expressiva. Entre os artistas há recordistas do mundo e premiados 

nacional e internacionalmente. E há ainda um que esteve nove anos no Guiness Book of Records. Todos eles estiveram presentes na Expodemo, 

em Moimenta da Beira, no 1º Festival de Estátuas Vivas, evento em que os visitantes escolheram (através de voto) a sua estátua favorita, entre as 

10, atribuindo assim o “Prémio do Público”. 
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As 10 performances feitas por 12 artistas: 

- “Napoleão Bonaparte”, por António Moreira; 

- “A Varina”, por Helena Reis; 

- “Beija-Mão Real”, por Carlos Ferreira e Andreia Silva; 

- “Porcelana”, por Ana Torrie; 

- “Flautista de Hamelin”, por Samuel Ornelas; 

- “Cantor Romântico”, por Guilherme Ferreira; 

- “Desilusão”, por António Santos; 

- “Amália, a Alma do Fado”, por Susana Costa; 

- “O Puto”, por José Costa; 

- “A Lenda da Fonte”, por Cátia Ferreira e Vítor Hugo Almeida 

Marias Malucas Romeiras de Portugal 

Maria Panacha e Maria Pinoca são imbatíveis, originais e genuínas. O humor é fino, inteligente e verdadeiramente instintivo. Tal como a 

interação com o público, autêntica, pura. Sendo praticamente oriundas do concelho de Moimenta da Beira são também elas “residentes” na 

EXPODEMO, participando desde o primeiro ano. 

 

3.2.4. EXPOSIÇÕES 

Uma mostra de arte de Daniel Castro Gamelas inaugurada no dia da abertura da Expodemo. 

Daniel Castro Gamelas é escultor e professor de desenho, trabalhando atualmente no Porto. É licenciado em escultura pela Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto e Mestre pela New York Academy of Art. Já foi distinguido duas vezes nos Estados Unidos da América, ambas 
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em 2006 e em Nova Iorque. Primeiro com o prémio por excelência em escultura “The Complete Sculptor”; e depois com o 1º prémio na exposição 

de artes visuais “All Nations - Celebration of Diversity”. Ainda em Nova Iorque, frequentou a Bolsa de estudo por mérito organizativo e de 

liderança da International House (2004 a 2006); e uma segunda Bolsa de estudo por mérito artístico da New York Academy of Art, também entre 

2004 e 2006. 

 

3.2.5. JORNADAS 

Estrearam-se em 2012 com a primeira edição da Expodemo, em Moimenta da Beira, e têm-se mantido desde então no programa do 

certame. Já lá vão oito edições. As "Jornadas Agro-Frutícolas Engº. Cartageno Ferreira" pretendem homenagear o homem, o seu saber técnico e 

científico e a sua entrega abnegada à terra. O programa foi preenchido pela conferência “Evolução da vinha e do vinho na região vitivinícola 

Távora-Varosa”, por Jaime Brojo Ascenso, enólogo da Cooperativa Agrícola do Távora, há 49 anos. O debate foi moderado por Pedro Garcias, 

jornalista e produtor de vinhos do Douro. 

3.2.6. PAVILHÃO DAS LETRAS (NOVIDADE) 

Estreia absoluta, fortalecendo a vertente mais cultural da Expodemo, em Moimenta da Beira. O Pavilhão das Letras foi um espaço de 

tertúlias à volta dos livros e da literatura, espaço também de maratonas de leituras com a presença de autores da lusofonia (Angola e S. Tomé e 

Príncipe), poesia e debates, um deles sobre a interioridade/descentralização/regionalização e a importância da literatura. Tudo a ver com o objeto 

central do Pavilhão das Letras: “Variações sobre o país real… ou a ‘revolta poética’ da interioridade”. 

O programa contemplou ainda a exposição de obras de autores locais e momentos de apresentação de livros, o primeiro dos quais o 

“Glossário Aquiliniano do romance Terras do Demo", uma edição revista e aumentada (a original é de 1988) da autoria de Henrique Almeida, um 

dos grandes especialistas da obra de Aquilino Ribeiro; “Terra de Ninguém”, de António Bondoso, jornalista moimentense e promotor principal do 

Pavilhão das Letras; “Um Arco à frente”, de Edgar Correia, que conta, em meia centena de páginas, a história do Externato Infante D. Henrique; 

“Caria e Vila na Rua na História de Portugal, 960-1896”, de Alcides Sarmento; e finalmente “O rapaz que queria aprender a olhar”, de Vítor Pinto 

Basto, jornalista. 
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Ao longo dos três dias ocorreram participações de autores da lusofonia: Olinda Beja (S. Tomé e Príncipe) e Lopito Feijó (Angola), e de Alzira 

Santos e José Manuel Mendes, este último, escritor prestigiado no meio intelectual, com cerca de 30 títulos publicados, desde a poesia ao ensaio, 

ex-deputado, lutador antifascista e atual presidente da Associação Portuguesa de Escritores. 

 

3.2.7. PROVA DE VINHOS 

Embora no “coração da maçã”, a aposta no vinho tem lugar destacado no cartaz do certame. Ao todo, 45 marcas das três regiões que se 

confinam no distrito de Viseu (Dão, Távora-Varosa e Douro) estiveram à prova. São vinhos com qualidade, originalidade, autenticidade e tipicidade 

de produtores abertos que partilham uma abordagem coletiva e humanista, com uma reflexão que se quer conjunta sobre a paisagem e o respeito 

pela terra e os terroirs, as vinhas e as uvas, as pessoas e as tradições. 

Foram duas as provas comentadas no espaço vínico da Expodemo’19. Ambas com vinhos da região Távora-Varosa, brancos tranquilos e 

espumantes sob os temas “Vinhos brancos, com natural acidez, intenso aroma e um carácter citrino, brilhante e fresco” e “Vinhas que se 

encontram entre os 500 e os 800 metros de altitude”. E ambas comentadas por dois especialistas de renome: Ivone Ribeiro, Founder & CEO da 

Garage Wines, consultora, provadora e crítica de vinhos, e Rui Coutinho, Enólogo e Técnico da Unidade Laboratorial da Escola Superior Agrária de 

Viseu. 

 

3.2.8. PROVA DE MAÇÃS 

Sete variedades de maçã, produzidas na região de Moimenta da Beira, constaram da prova que decorreu durante os três dias da 

Expodemo. O sabor, o aroma, a cor e a textura, tudo esteve sob escrutínio dos provadores anónimos. Estiveram à prova as variedades Reineta, 

Royal Gala, Golden, Starking, Bravo Esmolfe e Granny Smith. 
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3.2.9. ESPAÇO INFANTIL 

 O espaço infantil sediado no parque infantil da Praceta Comandante Requeijo contou este ano com pista de tratores e com o projeto 

“batidos com o coração” em que as crianças faziam os seus batidos de maçã pedalando uma bicicleta.  

 

3.2.9. TRAIL ROTA DA MAÇÃ 

Cancelado devido ao alerta vermelho de risco de incêndios. 

 

3.2.10. BTT – PROVA DE RESISTÊNCIA BTT TERRAS DO DEMO 

Cancelado devido ao alerta vermelho de risco de incêndios. 

 

3.2.11. ECOEVENTO E MOBILIDADE À BEIRINHA (NOVIDADE) 

  “Ecoevento”, certificado pela Resinorte. O estatuto obrigou à adoção, em todo o recinto, de medidas ambientais adequadas que 

promoveram os conceitos da sustentabilidade, designadamente com a instalação de um serviço de recolha seletiva, sensibilização local e 

benefícios económicos associados à quantidade de embalagens separada corretamente. 

O certame foi assim mais limpo, mais verde e mais amigo do ambiente. O programa, aliás, perseguiu esse desígnio de boas práticas 

ambientais. Um dos exemplos foi o 4º Trail Serra de Leomil que substituiu o plástico das garrafas, dos copos, dos sacos e da sinalética, por tecido, 

papel reciclável, madeira e cartão, tudo para reduzir ao mínimo a pegada ecológica. Tal como aconteceu com o concerto da Orquestra CemNotas, 

em que alguns dos temas musicais foram executados em palco com instrumentos feitos em material reciclável. Os restaurantes e as tasquinhas 

aderiram igualmente aos princípios do “ecoevento”. 

O “à beirinha”, autocarro de transporte público, esteve ao serviço de toda a população, gratuitamente, para garantir na vila, sede de 

concelho, transporte para o recinto da Expodemo a partir do amplo parque de estacionamento da zona do Centro Escolar, Esta foi mais uma 
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medida de sustentabilidade ambiental, no âmbito da Expodemo como “ecoevento”, já que pretende contribuir para a redução do uso do 

automóvel. 

 

Quadro1. Dados gerais 

 

3.3. SOCIAL 

Com efeito, o município de Moimenta da Beira pretende que a organização de um evento desta grandeza dar a conhecer junto dos seus visitantes 

um pouco dos seus produtos, estórias e costumes, ou seja: 

Valorização dos territórios – através de um evento cujo objetivo se fixa na dinamização da maçã, produto característico da região, dando-lhe 

visibilidade durante todo o ano. 
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Valorização das comunidades – o evento pretende lançar os pequenos produtores nos canais de negócios, para que os mesmos estabeleçam 

acordos/parcerias/protocolos com quem visita a região e o evento, resultando no incremento da economia. 

Diálogo intergeracional – as artes e ofícios praticados na região, têm passado de geração em geração ao longo dos anos, para que haja 

continuidade num mundo cada vez mais tecnológico, a Expodemo, pretende aproximar o artesão/produtor ao consumidor/ visitante, dando-lhe a 

conhecer os ciclos produtivos dos seus produtos e preservando as formas de sustento das famílias ao longo dos anos.  

Com estas iniciativas o município espera contribuir para a valorização do país, ao retratar o quotidiano da sua comunidade a quem a vista. 

 Contudo, não podemos esquecer que este evento é também para os “moimentenses” e quando referimos “moimentenses” falamos dos 

residentes no concelho, mas também daqueles que espalhados um pouco por todo o país e estrangeiro vêm, cada vez mais, na EXPODEMO um 

momento de reencontro com os amigos e família. Fenómeno esse muito interessante e de real importância, sendo que os 3 dias do evento são à 

partida 3 dias obrigatórios, na agenda pessoal dos “moimentenses”, para regressarem a “casa”, revendo-se e festejando com orgulho a 

EXPODEMO. 

 Salientar ainda, tal como pode ser observado no gráfico anterior que dos 242 artistas envolvidos na EXPODEMO´19, 162 são oriundos do 

concelho de Moimenta da Beira. 
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4. Despesas e Receitas 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
            
            

INVESTIMENTO / DESPESA     VALOR AQUISIÇÃO IVA DEDUTIVEL TOTAL LIQUIDO 

            
Exposição Institucional, Profissional                  45 154,53 €              8 443,53 €        36 711,00 €  
Espetáculos, Animação e Arte              112 672,57 €            14 938,50 €        97 734,07 €  
Outros                   9 637,21 €                  970,88 €           8 666,33 €  
Divulgação Publicitária                 29 875,09 €              3 718,81 €        26 156,28 €  
Alojamento e Refeições                 44 939,98 €                  130,89 €        44 809,09 €  

TOTAL              242 279,38 €            28 202,62 €      214 076,76 €  

            
            
            

RECEITA *     VALOR IVA LIQUIDADO TOTAL LIQUIDO 

            
STAND'S                 15 895,00 €              2 972,24 €        12 922,76 €  
DONATIVOS                 26 000,00 €                           -   €        26 000,00 €  
VENDAS                   2 505,50 €                  468,51 €           2 036,99 €  

TOTAL                 44 400,50 €              3 440,74 €        40 959,76 €  

            

RESULTADO LIQUIDO         173 117,00 € 
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Moimenta da Beira, 17 de fevereiro de 2020 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

___________________________ 

 

        José Eduardo Ferreira 

 

 

 


