
 

 

 

  
2018 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
DOS AUTARCAS DO PSD 
MATOSINHOS 
PSD MATOSINHOS 



 1 / 17 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS AUTARCAS DO PSD MATOSINHOS 2018 

PSD MATOSINHOS 

 

INDICE 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 2 

2. CORRESPONDÊNCIA/CONVITES................................................................................................ 2 

3. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO EXECUTIVO ...................................................................... 3 

4. ANÁLISE DE MATÉRIAS ............................................................................................................. 3 

5. REUNIÕES DE CÂMARA ............................................................................................................ 5 

5.1 PRESENÇAS ............................................................................................................................... 5 

5.2 SENTIDOS DE VOTO .................................................................................................................. 6 

5.3 APOIOS E SUBSÍDIOS .............................................................................................................. 10 

6. ASSEMBLEIA MUNICIPAL ........................................................................................................ 12 

6.1 PRESENÇAS ............................................................................................................................. 12 

6.2 SENTIDOS DE VOTO ................................................................................................................ 13 

7. DADOS DE CONTRATAÇÃO ..................................................................................................... 15 

7.1 CMM ....................................................................................................................................... 15 

7.2 MATOSINHOS HABIT .............................................................................................................. 15 

7.3 MATOSINHOS SPORT .............................................................................................................. 16 

8. CLIPPING ................................................................................................................................. 17 

 
 
  



 2 / 17 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS AUTARCAS DO PSD MATOSINHOS 2018 

PSD MATOSINHOS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório visa apresentar a atividade desenvolvida no decorrer do ano 2018, pelos 

vereadores do PSD na Câmara Municipal de Matosinhos (CMM) nas suas diferentes valências e áreas 

de atuação, contextualizando e sintetizando as tarefas efetuadas. 

Em 2018 foi constituído o gabinete de apoio técnico no edifício dos Paços do Concelho, que não é 

mais do que a consagração de um “direito da oposição” que permitiu criar as condições adequadas 

para que o partido possa exercer as suas funções de acompanhamento, de fiscalização e de análise 

da atividade desenvolvida pelo atual executivo. 

 

 

 

2. CORRESPONDÊNCIA / CONVITES 

 

No ano de 2018, deram entrada no serviço documentos de diferentes assuntos e entidades distintas. 

A correspondência foi rececionada por duas vias: correio em suporte papel e correio eletrónico (e-

mail do vereador atribuído pela autarquia ou e-mail pessoal), podendo ser dividida em 

correspondência de caráter geral e convites.  

A correspondência recebida contemplou diversos âmbitos, nomeadamente: apresentação de 

empresas e produtos, divulgação de conferências e congressos, solicitações/reclamações de 

munícipes dirigidas ao executivo. A correspondência dos munícipes versou, essencialmente, sobre 

alertas de situações de foro particular que careciam da intervenção dos serviços autárquicos. 

Todavia, surgiram ao longo do ano alguns alertas de munícipes para situações mais específicas e de 

interesse concelhio, solicitando a fiscalização e intervenção dos responsáveis autárquicos, 

nomeadamente na área do urbanismo, da educação e da salubridade urbana. Os referidos munícipes 

remeteram as reclamações com conhecimento a todos os membros do executivo da CMM. 

Foram registados cerca de 28 convites, sendo que 15 foram remetidos diretamente ao vereador por 

entidades externas à autarquia e os restantes enviados pelo Gabinete da Presidência (nestes estão 

incluídas as iniciativas desenvolvidas pela própria autarquia e as que tiveram o seu apoio/patrocínio). 

De acordo com os registos efetuados o vereador do PSD esteve presente em 10 das 28 

iniciativas/eventos.  
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GRÁFICO I – CONVITES - PRESENÇAS EM EVENTOS 

  

 

 

3. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO EXECUTIVO 

 

A informação solicitada ao executivo versou diversos temas, designadamente: elementos de 

empresas, coletividades e associações do concelho de Matosinhos. Estes dados estão registados e 

analisados em documento próprio criado para o efeito. 

 

 

 

4. ANÁLISE DE MATÉRIAS 

 

Não obstante os esclarecimentos solicitados ao executivo, ao longo de 2018 foram realizadas análises 

e pesquisas sobre temáticas distintas de reconhecido interesse para o acompanhamento e 

fiscalização da atividade do executivo. Estes documentos foram obtidos através de pesquisas em 

diferentes meios, nomeadamente em jornais, revistas, web sites e plataformas on-line. 

Por conseguinte foram elaboradas pesquisas sobre as seguintes matérias:  

 ACA – Associação da Casa da Arquitetura;  

 Adjudicações efetuadas pela autarquia (por empresa);  

 Análise de votações nas RC (Reuniões de Câmara);  

 Análise dos eventos realizados em 2018;  

 Contrato dos resíduos sólidos;  

 Concertos de verão 2018;  
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 Dados de contratação de janeiro a julho de 2018;  

 Ecorede e Rede Ambiente;  

 Living Lab;  

 Matosinhos Sport – ajustes diretos e concursos públicos;  

 MIDAS;  

 Subsídios à ESAD Idea; 

 Museu da Diáspora;  

 Requalificação da Circunvalação;  

 Transportes Resende, Lda.(contratos);  

 “Via Move”.  

Todo o processo foi monitorizado em suporte próprio.   
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5. REUNIÕES DE CÂMARA 

 

 

5.1 PRESENÇAS 

 

De 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 realizaram-se 29 RC, sendo que 4 foram extraordinárias 

e as restantes ordinárias. No que respeita às presenças nas reuniões do executivo, o vereador Jorge 

Magalhães participou em 22 reuniões e o vereador Bruno Pereira em 7 reuniões. 

 

 
QUADRO I – PRESENÇAS EM REUNIÕES DA CMM 

 

Ordinária Extraordinária Jorge Magalhães Bruno Pereira

9 √ √

16 √ √

30 √ √

16 √ √

27 √ √

13 √ √

27 √ √

3 √ √

10 √ √

24 √ √

8 √ √

23 √ √

5 √ √

19 √ √

3 √ √

17 √ √

31 √ √

4 √ √

11 √ √

25 √ √

9 √ √

23 √ √

30 √ √

6 √ √

20 √ √

27 √ √

4 √ √

17 √ √

18 √ √

 PRESENÇAS NAS REUNIÕES DE CÂMARA - [Mandato 2017-2021]

Ano Mês Dia
Tipo reunião Vereador presente

2018

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Dezembro

Maio

Junho

Julho

Setembro

Outubro

Novembro
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Todas as ausências foram devidamente registadas e justificadas, tendo sido reencaminhadas para o 

Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos (GAOA). 

 

 
QUADRO II – TOTAL PRESENÇAS EM REUNIÕES DE CÂMARA 

 

 

5.2 SENTIDOS DE VOTO 

 

No que concerne aos assuntos que são debatidos nas RC, os mesmos, versam sobre inúmeras 

matérias. Algumas são apenas para “conhecimento” e outras para votação por parte dos membros 

do executivo. Os assuntos que foram levados a “conhecimento” representam 16,73 % do total das 

matérias que foram debatidas nas RC. Os restantes assuntos representaram um total de 83,27 %, nos 

quais o PSD votou 340 vezes a favor, 53 vezes contra e absteve-se em 57 matérias, conforme gráficos 

em anexo:  

 
GRÁFICO II – VOTAÇÕES NAS REUNIÕES CMM 
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GRÁFICO III – PERCENTUAL VOTAÇÕES NAS REUNIÕES CMM 

 

Da análise do gráfico precedente poderemos verificar que 61% das votações do PSD foram a favor, 

10% contra e 10% abstenções. 

 

A Favor 340 61% 

Abstenção 57 10% 

Conhecimento 93 17% 

Contra 53 10% 

Escrutínio secreto 2 0% 

Retirada 8 1% 

S/ voto 3 1% 

TOTAL 556 100% 

QUADRO III – SENTIDO DE VOTO DO PSD NAS REUNIÕES CMM 

 

Os assuntos debatidos em RC no ano de 2018 contemplam inúmeras matérias e foram alvo de 

análises distintas e diferenciadas, que se refletiram em diversos sentidos de voto. Nesta 

conformidade, apresenta-se uma breve análise dos diferentes âmbitos que foram avaliados, 

especialmente as aberturas de concursos, candidaturas, protocolos, posturas de trânsito e recursos 

humanos. 
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Assim, em 2018 procedeu-se à abertura de vários procedimentos e concursos, dos quais se 

evidenciam os seguintes:  

 “Concurso público internacional de seguros de pessoas, bens patrimoniais e 

responsabilidades legais 2018-2019”;  

 “Concurso público: qualidade 100% para pavimentação em betuminoso de arruamentos em 

2018 nas Uniões de Freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira, Perafita, Lavra e Santa Cruz 

do Bispo e São Mamede Infesta e Senhora da Hora”;  

 “Concurso público: qualidade 100% para pavimentação em cubo de arruamentos em 2018, 

nas Uniões de Freguesia de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, São Mamede Infesta e 

Senhora da Hora e Custóias, Leça do Balio e Guifões”;  

 “Concurso público para a prestação de serviços para a manutenção/melhoria dos jardins do 

concelho de Matosinhos”;  

 “Abertura do procedimento do Acordo Quadro – coberturas”;  

 “Limpeza de edifícios municipais 2018-2021”;  

 “Abertura do procedimento de concurso público: aquisição, modernização, manutenção e 

conservação de edifícios municipais - programa de eficiência energética – remodelação dos 

armazéns gerais – Fase  B”; 

 “Concurso público para o fornecimento de refeições escolares: almoços e merendas, nos 

anos letivos de 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”. Os votos a favor corresponderam a 

68,18% dos votos e as abstenções a 31,82% dos votos, sendo que não houve votos contra. 

Em 2018 foram efetuadas três candidaturas a fundos comunitários no âmbito dos conjuntos 

habitacionais, votadas favoravelmente pelo PSD. 

Relativamente às empresas municipais, as matérias que estão incluídas nas agendas de Câmara, são 

maioritariamente para “conhecimento” do executivo. Contudo, nos assuntos que foram votados há 

a referir que o PSD votou de forma oposta em relação às duas empresas municipais. Assim, 

relativamente à Matosinhos Habit, os votos foram favoráveis em relação aos seguintes temas: 

“Proposta de renovação do ato de constituição da empresa Matosinhos Sport”; “Candidaturas ao 

Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento”; “Renda Mínima” e no “Contrato programa 2019”. 

Contrariamente, em relação à Matosinhos Sport, o PSD votou contra as propostas apresentadas a 

votação, designadamente na “Revisão dos tarifários 2018/2019”, no “Contrato programa -2019” e 

na “Proposta de cessão de exploração dos equipamentos desportivos à Matosinhos Sport”. 
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Foram apresentadas algumas posturas de trânsito, nomeadamente na união de freguesias de 

Matosinhos e Leça da Palmeira e na União das Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo.  

O PSD absteve-se na “alteração à postura da rua Interna, paralela à av. Fernando Aroso e rua  Belchior 

Robles” e na “alteração às posturas de trânsito na rua e travessa de Santana /ligação à av. Fernando 

Aroso e do troço poente da rua de Camposinhos e da travessa dos Corvos”. 

Ao longo de 2018 a CMM estabeleceu diversos protocolos com entidades externas. O PSD votou 

negativamente apenas num, referente ao “Midas - Movimento Internacional de Defesa dos Animais”, 

alegando a existência de irregularidades nas contas, detetadas no anterior mandato e absteve-se na 

“Alteração de protocolo - Câmara Municipal de Matosinhos e o Midas - Movimento Internacional de 

Defesa dos Animais”.   

Dos Regulamentos apresentados a votação, o PSD votou contra os seguintes: “Projeto da 36.ª 

alteração ao Regulamento das zonas de estacionamento de duração limitada no Concelho de 

Matosinhos”; “Regulamento e constituição do Conselho Municipal de Segurança de Matosinhos” e 

“3ª Alteração ao Regulamento das zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de 

Matosinhos”.  

Em relação às matérias debatidas no âmbito dos Recursos Humanos, o PSD absteve-se em 14 

propostas, o que representa 66,66% das votações neste âmbito, votou a favor em 5 propostas, 

correspondente a 23,81% e votou por escrutínio secreto em dois processos disciplinares, que 

correspondeu a 9,52%. 

Relativamente à toponímia e às transferências de verbas para as escolas, o PSD votou favoravelmente 

as sugestões apresentadas. 

Algumas propostas debatidas em RC de caráter relevante para o concelho foram votadas 

desfavoravelmente pelo PSD, entre as quais se destaca: 

 “2ª Alteração ao Plano de Urbanização de Matosinhos Sul - ponderação do período de 

discussão pública e envio à Assembleia Municipal para aprovação” – o sentido de voto foi 

justificado em coerência com as posições assumidas pelo PSD sobre esta alteração ao Plano 

de Urbanização de Matosinhos Sul;  

  “Fornecimento de energia elétrica através do mercado liberalizado de eletricidade para os 

locais de consumo do município de Matosinhos abastecidos em Baixa Tensão Normal 

(BTN)/ratificação”; 

 “Requalificação do Campo de Jogos Óscar Marques - permutas de imóveis entre município 

de Matosinhos e a Detevan - Investimentos Imobiliários, Lda.”; 
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 “Cedência do complexo Real Vinícola, em regime de comodato, à Associação Casa da 

Arquitetura” - a votação foi desfavorável argumentando o PSD que a CMM integra a 

Associação em questão e tem mesmo o direito de nomear alguns dos seus  

dirigentes…tratando-se de contornar a lei com graves prejuízos para a transparência da 

gestão municipal; 

Nas propostas apresentadas em RC para atribuição de medalhas o PSD votou favoravelmente, 

designadamente na medalha de mérito dourada atribuída à Paróquia da Senhora da Hora, ao padre 

João Matias Azevedo e à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de S. Mamede. 

Salienta-se que os dados apresentados anteriormente, foram processados em suporte informático, 

pelo que durante a introdução e integração de dados, o enquadramento das classificações dos 

âmbitos aplicados, suscetíveis de serem classificáveis de forma distinta, pode potenciar eventuais 

desvios na classificação; tal facto pode promover, ainda que de forma pouco significativa, 

determinados desvios nos dados apresentados. 

 

 

5.3 APOIOS E SUBSÍDIOS 

 

Foram presentes a RC inúmeras solicitações de apoios e subsídios, por parte de várias 

entidades/associações/instituições, que contemplam diversos âmbitos, nomeadamente:  

 Apoio para aquisição de viaturas; 

 Pagamento de rendas; 

 Realização de obras de remodelação, beneficiação e construção; 

 Congressos e conferências;  

 Cedência de equipamentos; 

 Eventos; 

 Outros. 

 

Os apoios mais expressivos ocorreram na área dos eventos com inúmeras isenções de pagamento  

de taxas, no apoio para o desenvolvimento de atividades gerais das instituições e na atribuição de 

subsídios.  

O PSD votou contra as seguintes propostas:  

 “ADEIMA”: Apoio financeiro à atividade – 920.000,00 € (718.091,40 € para desenvolvimento 

de projetos e atividades; 198.380,60 € para funcionamento e 3.528,00 € para investimento) 

e transferência de verba para a retificação  - mensalidade de junho – 76.372,66 €; 
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 “Rádio Nova Era e Música no Coração”: Atribuição de apoio para a EDP Beach Party  - 

125.000,00 €; 

 “Score Music”: atribuição de apoio para o Tributo a Nélson Mandela – 150.000,00 €; 

 “MIDAS - Movimento Internacional em Defesa dos Animais”: Apoio à atividade – 25.000,00€; 

 “ANCIMA – Associação para Animação da Cidade de Matosinhos”: Dinamização da época 

natalícia, do final de novembro até início de janeiro, que inclui a realização de diversas ações, 

concerto com António Zambujo, fogo-de-artifício, carrosséis, designadamente, nos quais se 

inclui a necessidade, entre outras, de palco, luz, som, regie, torres P.A., estadia, alimentação, 

logística, produção, geradores, etc. – 200.000,00 €. 

 Houve em 2018 apenas 2 abstenções do PSD, relativamente ao pedido de apoio/subsídios. 

Um dos pedidos foi realizado pelo “Centro Social Leça do Balio”, solicitando apoio para 

colmatar dificuldades financeiras no valor de 129.000,00 €. A segunda solicitação foi da 

empresa “AM LIVE e Mar Shopping”, pedindo a isenção de taxas para o espetáculo musical 

de Natal “A Surpreendente Fábrica do Chocolate", no valor de 2793,14 €. 

Os dados apresentados têm origem na consulta das agendas de Câmara. 
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6. ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

6.1 PRESENÇAS 

 

No ano de 2018 realizaram-se 10 sessões da Assembleia Municipal (AM), sendo que 5 foram 

ordinárias e as restantes 5 extraordinárias. De notar que a ordem de trabalhos da sessão de 19 abril, 

devido à sua extensão, não se esgotou numa só sessão. Assim, do decurso desta sessão foi necessário 

reunir uma outra vez, no dia 26 de abril. No que concerne à comparência dos vereadores às AM 

estiveram presentes 4 vereadores em sessões distintas:  

 Jorge Magalhães - 5 sessões; 

 Bruno Pereira - 2 sessões; 

 Ana Rita Regatão - 2 sessões; 

 Filipe Brás – 1 sessão. 

 

QUADRO IV – PRESENÇAS NAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 

 

Todas as ausências foram devidamente registadas e justificadas, tendo sido reencaminhadas para o 

GAOA (Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos). 

 

PRESENÇAS NAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS - [Mandato 2017-2021] 

Ano Mês Dia 

Tipo reunião Vereador presente 

Ordinária Extraord. 
Jorge 

Magalhães 

Bruno 

Pereira 

Rita 

Regatão 
Filipe Brás 

2018 

Janeiro 22   √   √     

Fevereiro 
5 √   √       

26   √ √       

Abril 19/26 √       √   

Junho 
4   √   √     

25 √   √       

Setembro 24 √       √   

Novembro 12   √ √       

Dezembro 
10 √         √ 

17   √ √       



 13 / 17 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS AUTARCAS DO PSD MATOSINHOS 2018 

PSD MATOSINHOS 

 

6.2 SENTIDOS DE VOTO 

 

A Assembleia Municipal como órgão deliberativo do município tem o poder de deliberação, sob 

proposta da câmara, em áreas estratégicas para o Município. Face ao exposto, em 2018 os assuntos 

que foram apresentados em AM para “conhecimento” corresponderam a 19% do total de assuntos 

discutidos. Os restantes temas representaram um total de 81%, tendo os membros do PSD votado 

da seguinte forma: 62 vezes a favor, 21 vezes contra, 11 abstenções e 5 vezes por escrutínio secreto, 

conforme gráfico anexo: 

 
GRÁFICO IV – SENTIDO DE VOTO NAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 

 

Em termos de percentagem das votações, constata-se que 47% das votações dos membros do PSD 

na AM foram a favor, 16% contra e 8% abstenções, conforme gráfico anexo: 

 
GRÁFICO V – PERCENTUAL NO SENTIDO DE VOTO NAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 
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Os membros da AM podem votar e apresentar moções de censura, recomendações, votos de 

solidariedade, de congratulação, de louvor, de pesar e de protesto. Neste pressuposto, foram 

apresentadas um total de 30 propostas, cujas votações constam da tabela que se anexa: 

 

Assunto Favor Contra Abstenção TOTAL 

Moções 4 2 2 8 

Recomendações 7 2 0 9 

Voto de solidariedade 0 0 1 1 

Voto de congratulação 4 0 0 4 

Voto de louvor 4 0 0 4 

Voto de pesar  2 0 0 2 

Voto de protesto  1 1 0 2 

TOTAL 22 5 3 30 

QUADRO V – SENTIDO DE VOTO NAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 

 

A AM tem de acompanhar e fiscalizar a atividade não só da CMM, mas também das empresas 

municipais. Neste contexto, foram apresentados assuntos distintos relativos à Matosinhos Habit, 

sendo que apenas o “Contrato Programa” foi para votação, tendo os membros do PSD votado a favor. 

Situação oposta verifica-se relativamente à Matosinhos Sport, cuja votação em relação ao “Contrato 

Programa” foi contra. Também a “Proposta de renovação do ato de constituição da empresa 

Matosinhos Sport”, foi votada desfavoravelmente. 
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7. DADOS DE CONTRATAÇÃO 

 

Os dados de contratação analisados foram obtidos através da consulta da informação disponibilizada 

no “Portal dos Contratos Públicos”; dada a origem e a forma de obtenção da informação, os dados 

que se passam a apresentar podem conter alguns desvios, que se admitem pouco significativos. 

 

 

7.1 CMM 

 

Em relação aos contratos realizados pela CMM em 2018 sobressai o valor atribuído à empresa 

“ECOREDE - Engenharia e Serviços, SA”, pelo concurso público para a “Prestação de serviços de 

recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e de limpeza urbana no Concelho de Matosinhos – 

zona poente e nascente”, pelo valor de 55 570 000,00 €.  

Na área das empreitadas de obras públicas, evidenciou-se no ano transato a empresa “Tecnifeira - 

Engenharia e Construção, Sociedade Anónima”, com 15 adjudicações perfazendo um total de 

1.301.169,28 €. 

Em termos de valores mais avultados, destacam-se adjudicações às seguintes empresas: 

 “Prestibel - Empresa de segurança, SA!”, com um Acordo Quadro para a  “Prestação de 

serviços de segurança e vigilância de diversos edifícios municipais”  - 1.679.593,20 €, sendo 

que o valor total adjudicado a esta empresa em 2018 é de 1.726.575,30 €; 

 “Completo & Faria Engenharia e Construção, SA.”, através de empreitadas de obras públicas 

com reparação de pavimentos e algumas infraestruturas - 1.472.601,58 €.  

 “EUROMEX -Facility Services, Lda.”, com a “Prestação de serviços de limpeza de manutenção 

dos mercados e edifícios municipais” - 1.009.268,72 €; 

 

 

7.2 MATOSINHOS HABIT 

 

A empresa municipal Matosinhos Habit apresentou no âmbito das empreitadas de obras públicas o 

contrato de maior valor de 2018, à empresa “A Construtora de Pedroso - Sociedade de Construções, 

Lda.”, para a “Renovação urgente de coberturas e revisão dos sistemas solar térmicos” pelo valor de 

145.518,14 €. Esta empresa foi alvo de mais duas adjudicações de 50.508,10 €. 
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A empresa “Ingo - Construções e Engenharia”, foi a firma mais vezes contratada, com 8 adjudicações 

no valor total de 152.048,80 €, sendo 5 contratos de empreitadas e obras públicas e 3 contratos de 

aquisição de serviços. 

Com 5 adjudicações na área das empreitadas de obras públicas, com especial incidência na 

reabilitação de fogos, a empresa “Jovem 4, Lda.”, obteve contratos que perfizeram o valor total de 

134.448,98 €. 

 

 

7.3 MATOSINHOS SPORT 

 

Da análise efetuada aos contratos da Matosinhos Sport que constam no Portal dos Contratos 

Públicos, conclui-se que esta empresa municipal fez no máximo, duas adjudicações por empresa, em 

2018. O contrato de maior valor foi realizado com a “EDP Comercial SA”, através de um concurso 

público para o “Fornecimento de energia elétrica a instalações abastecidas em BTN, BTE, MT e Gás 

Natural, durante 24 meses”, pelo valor de 1.680.328,23 €. 

Para além do contrato supracitado, a referida empresa municipal apenas efetuou mais três contratos 

cujo valor se evidência em relação aos restantes: um concurso público para “ Serviço de manutenção 

e reparação do parque de máquinas dos equipamentos desportivos da M.S.” à empresa “CISEC- 

Soluções Técnicas de Engenharia e Serviços, S.A.” por 183.167,00 €; a aquisição de "Serviços de 

manutenção diversa em equipamentos desportivos” à firma “GNS-Buiding Solutions, S.A.” por 

80.210,00 € e ao “Grupo Desportivo da Aldeia Nova” a adjudicação do “Serviço de manutenção do 

Complexo Desportivo da Aldeia Nova” por 14.796,00 € ao qual acresceu 60.487,68 € para a 

“Manutenção do Complexo Desportivo da Aldeia Nova de 01/08/2018 a 31/07/2020”, pelo valor total 

de 75.283,68 €. 
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8. CLIPPING 

 

Ao longo do ano foi realizada recolha de notícias que foram publicadas na comunicação social, sobre 

a atuação do PSD na CMM e no Concelho.  

Nesta conformidade, os órgãos de comunicação que publicaram artigos relativos ao PSD Matosinhos, 

foram os seguintes: Expresso; Paivense; Jornal de Notícias; Diário de Notícias; Jornal de Matosinhos; 

Jornal Público; Correio da Manhã; TSF; Porto Canal; Observador; Agência Lusa; SAPO 24; Revista 

Sábado; o Porto de Leixões Blog e TV Senhora da Hora.  

De referir que o “Diário de Notícias” e o “Jornal de Notícias” foram os meios de comunicação que 

publicaram um maior número de notícias alusivas à atuação do PSD em Matosinhos. 

Relativamente ao cariz das notícias apresentadas, algumas referem propostas que foram debatidas 

nas RC e AM e o sentido de voto que foi apresentado. Do levantamento efetuado de todas as notícias 

que davam a conhecer o sentido de voto do PSD, o mesmo foi sempre desfavorável. As notícias 

publicadas versaram sobre os seguintes assuntos: “Matosinhos com orçamento de continuidade 

aposta em 2019 na educação e na habitação”; “Matosinhos com orçamento de 106,6ME para 2019 

e novo modelo de transportes” e “Assembleia de Matosinhos aprova regresso às dez freguesias”. 

A atuação do PSD Matosinhos foi noticiada em alguns meios de comunicação ao longo do ano. Neste 

âmbito, foi realçada a postura do partido em relação a algumas tomadas de posição do executivo 

camarário, nomeadamente nas seguintes matérias: “Fiscalização das empresas municipais”; 

“Escolhas para a administração do Porto de Leixões”; “Festivais privados - EDP Beach Party  e Tributo 

a Nelson Mandela; “Reorganização Administrativa” e “Permuta de terrenos em Matosinhos”. 

De mencionar que o acompanhamento de toda a atividade política desenvolvida pelo partido no 

Concelho e na CMM, se tornou mais acessível e mais célere com a criação do website do PSD 

Matosinhos, ferramenta que permite, consultar os artigos de maior relevância, publicadas nos meios 

de comunicação social. 

 

 


