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1. Introdução 

No cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 42º da Lei nº 50/2012 de 31 de agosto e nos artigos 65º 

e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, apresenta o Conselho de Administração o Relatório e Contas da 

Viseu Novo SRU, que inclui a análise da sua atividade, as suas Contas e a proposta de aplicação de resultados. 

Atendendo à conjuntura económica e financeira que o país atravessa, 2013 foi um ano em que a gestão da 

Viseu Novo SRU foi novamente pautada pela racionalização e rigor, assentes numa política financeira de contenção 

e controlo dos gastos ainda mais rigorosa, procurando assegurar os meios financeiros indispensáveis ao normal 

desenvolvimento da atividade da empresa, sem prejuízo dos objetivos que prossegue, consubstanciados 

genericamente, na liderança do processo de reabilitação urbana do Centro Histórico de Viseu, nas suas diversas 

vertentes, facto que implica necessariamente a realização de ações com retorno nem sempre quantificável de forma 

objetiva. 

o presente Relatório de Contas tem como finalidade caracterizar essa atividade durante o exercício 

económico de 2013, nele se inclu indo as peças contabilísticas e demais elementos que, nos termos das normas 

aplicáveis, devem ser submetidos à apreciação e aprovação da Assembleia Geral da Viseu Novo SRU. 

De acordo com o estabelecido na Lei anteriormente referida, foram elaborados, com referência a 31 de 

dezembro de 2013, os seguintes documentos: 

- Re latório de Conselho de Administração e proposta de aplicação de resultados; 

- Balanço; 

- Demonstração de Resultados; 

- Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados; 

- Demonstração de Fluxos de Caixa e Demonstração das alterações no Capital; 

- Relação das participações no capital da sociedade e dos financiamentos concedidos a médio e longo prazo. 

Apesar das alterações verificadas nos Corpos Sociais, resu ltante do termo do mandato dos elementos que 

constituíam os Órgãos Sociais anteriores, foi mantida no último trimestre do ano, a trajetória traçada anteriormente 

e definida pelos Senhores Acionistas, visando a construção do futuro assente na otimização das condições de 

funcionamento da Sociedade, princípios de rigor e eficiência e num nível de transparência e reporte de informação 

adequado. 

Importa-nos relevar que a qualidade do trabalho desenvolvido, só foi possível com a cooperação e 

empenho de todos os colaboradores desta empresa. 

Face ao exposto, o Relatório e Contas de 2013 inclui os seguintes capítulos: 

Capitulo I - 11 Relatório do Conselho de Administraçãoll
, onde se apresentam de forma sucinta, os 

principa is factos e acontecimentos que marcaram o ano de 2013, a situação económica e financeira da empresa, a 

proposta de aplicação de resultados e perspetivas para 2014. 
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Capitulo 11- "Contas de 2013" constituído pelos elementos contabilísticos que suportam o Relatório do 

Conselho de Administração . 

Capitu lo 111 - " Elementos complementares" composto pelo Re latório e Parecer do Fisca l Único e pela 

Certificação Legal das contas. 
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2. Principais factos e ocorrências em 2013 

Dificilmente encontramos em Portugal uma tão grande sintonia de opiniões, quanto ao papel que a 

reabilitação urbana pode desempenhar no futuro das cidades, em especial nas áreas dos Centros Históricos. 

Poder centra l e poder loca l, setor públ ico e setor privado, todos elegem a reabilitação urbana como uma 

prioridade de atuação, quer seja pela necessidade de apoio aos setores imobiliário e da construção, quer seja por 

imperativos de racionalidade económica, de melhoria da qualidade de vida, de sustentabilidade ou de preservação 

do nosso património cultural e urbano. No caso concreto da reabilitação urbana têm sido dados passos 

importantes, quer do ponto de vista do enquadramento jurídico, quer do ponto de vista fisca l, passos esses que 

importa relevar e va lorizar, na medida em que representam efetivamente avanços na direção de uma nova 

estratégia de desenvolvimento. 

Neste ano, e por força das conhecidas restr ições impostas ao País, houve da parte da Administração uma 

particular atenção no que concerne à redução de custos da estrutura e otimização dos recursos, sem perder de 

vista a garant ia da qualidade dos serviços a prestar à comunidade e na estrita medida das decisões dos Acionistas. 

A atividade normal de gestão, quer dos fogos integrados no património da empresa, quer dos edifícios de 

propriedade municipal e espaço público, decorreu norma lmente apesar das restrições referidas. 

Sendo a Viseu Novo proprietária de vários edifícios na Zona Histórica, concluiu em 2013 a requa lificação 

de dois dos seus edifícios, imóveis considerados como intervenções-modelo, visando o objetivo de estimular o 

interesse na execução de ações idênticas por parte dos proprietários dos edifícios da envolvente, ass im se 

devolvendo o património já requalificado à cidade. 

Nesse sentido, sa lientamos alguns dos processos desenvolvidos, nomeadamente em património próprio: 

2.1. EDIFICIOS MUN ICIPAIS E ESPAÇO PÚBLICO 

Os trabalhos executados em edifícios municipais e espaços públicos são oportunamente objeto da 

celebração de Contratos-Programa entre a Viseu Novo e a CMV, que leg itimam o desenvolvimento de todos os 

procedimentos, assim como possib il itam o ressarcimento das despesas efetuadas pela SRU. 

2.1.1. RESTAURO DA CASA DO MIRADOURO 

Realizou-se a 14 de janeiro, a cerimónia inaugural da Casa do Miradouro, após o delicado processo de 

reabilitação, coordenado pela Viseu Novo. 

O imóvel, tornado propriedade municipal a partir dos anos 80 do século XX, é considerado singular pelo 

importante valor patrimonial e arquitetónico para a região e conta já com 485 anos de história . Atualmente acolhe 

a sede da Viseu Novo SRU e a Coleção de Arqueologia Dr. José Coelho, capacitando uma área coberta de 760 m2 . 
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Foto 1: Fachada principal Foto 2: Fachada posterior Foto 3: Vista lateral 

o investimento para a requalificação deste edifício, foi de aproximadamente, 750.000 euros, 

comparticipado em 85% pelo QREN - Parcerias para a Regeneração Urbana. 

Fotos 4 e 5: Aspetos da exposição Dr. José Coelho Foto 6: Instalações da Viseu Novo 

Em Setembro 2013, deu-se por concluído o processo de reconstrução do muro dos Jardins da Casa do 

Miradouro, o qual havia colapsado em Janeiro na sequência das gravosas condições climatéricas que se 

verificaram. 

A empreitada foi oportunamente adjudicada à empresa "CONSIPEL - Construções Simões Pereira Lda ." 

pelo valor de 6.500€, com um prazo de execução de 90 dias. 

Foto 7: Após a derrocada Fotos 8 e 9: Aspeto do muro reconstruído 

2.1. 2. BENEFICIAÇÃO DO MUSEU ALMEIDA MOREIRA 

Concluídas as obras de reabilitação deste imóvel, a SRU tem acompanhado a execução e planeamento de 

pequenas obras de manutenção, so licitadas pelos utilizadores. 
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Paralelamente, e no seguimento de um pedido efetuado pelo empreiteiro responsável pela empreitada, 

foram efetuadas vistorias ao local com o objetivo de examinar todos os trabalhos, tendo-se verificado que se 

encontravam em harmonia com as condições estipu ladas em Contrato, razão por que se deliberou considerar a 

inexistência de defeitos das obras da responsabilidade do empreiteiro [cond ição exigida para a liberação parcial das 

cauções, conforme previsto no DL 190/ 2012 de 22/ 08 (regime exceciona l e temporário de liberação das cauções 

prestadas para garantia da execução de contratos de empreitada de obras públicas)), tendo por isso sido liberadas as 

diversas cauções retidas na Viseu Novo, correspondentes aos anos completos já decorridos desde a receção 

provisória. 

Fotos 10, 11 e 12: Aspetos do edifício após a requalificação 

2.1.3. REABILITAÇÃO DO EDIFíCIO NA RUA DR. LU ís FERREIRA 110-114 (ANTIGO QUARTEL DOS BOMBEIROS) 

No seguimento da consignação da presente empreitada, em Dezembro de 2012, iniciaram-se de imediato 

os trabalhos de contenção periférica e demolição, traba lhos arqueológicos de cota negativa, dando-se inic io 

posteriormente à construção da estrutura. 

Adjudicada à empresa "VI LDA - Construção Civi l, SA" por 576.598,49 € a empreitada apresentava no final 

de 2013, um desvio do Plano de Trabalhos aprovado de 120 dias, pelo que a Administração deliberou proceder à 

apl icação de mu ltas parciais ao Empreite iro, por incumprimento do prazo de execução contratual. Importa referir 

que a obra é comparticipada pelo QREN - Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação. 

Foto 13: Vista exterior (Rua do Comércio) Fotos 14 e 15: Sistema construtivo mista (estrutura metálico e madeira) 
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o Município de Viseu pretende reabilitar este edifício com vista à criação de um espaço que permita aos 

candidatos a empresários, ou a profissionais jovens locais, da área das Indústrias Criativas e de Interesse 

Tecnológico, serem acolhidos e apoiados numa fase inicial e de lançamento, proporcionando-lhes um espaço 

dotado de todos os equipamentos e know-how técnico, necessários ao desenvolvimento do seu negócio. 

Este projeto da Câmara Municipal de Viseu, em parceria com a Viseu Novo, pretende contribuir em 

termos gerais para a revitalização da Zona Histórica e consequentemente para a promoção da atratividade e 

notoriedade da zona, colmatando a inexistência de espaços de incubação temáticos para as jovens empresas que 

se queiram instalar no concelho. 

2.1.4. REQUAUFICAÇÃO DO EDIFíCIO NA RUA DIREITA Nº 116/ RUA DA ÁRVORE 1-7 

Em Agosto, deram-se por concluídos os trabalhos de reabilitação deste edifício municipal , após 

adjudicação à empresa "CONSIPEL - Construções Simões Pereira Lda.", pelo valor de 599.959,21€. 

Denominado de "edifício Raoul Wallenberg", o imóvel tem como função ser um Centro de Coordenação 

Cultural de Viseu. 

Fotos 16 e 17: Vistas do interior do edifício Foto 18: Alçado posterior 

A recuperação do edifício, desde a sua aquisição até à sua recente função, pretende dar continuidade ao 

processo de regeneração urbana que tem vindo a ser efetuado na Área Crítica de Recuperação e Reconversão 

Urbanístico, com o objetivo de "(RE)CENTRAR O CENTRO", ou seja, no sentido de combater a tendência para a 

desertificação da zona de intervenção, procurando, através da criação de novos pontos de interesse, atrair a 

população, ao mesmo tempo que se preserva o património arquitetónico do casco antigo da cidade. 

Fotos 19, 20 e 21: Vistas interiores após inauguração dos Conteúdos Museológicos 
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Atualmente, o edifício está em pleno funcionamento, tendo sido concluído todo o processo de Fecho de Obra 

e encerramento da candidatura previamente aprovada junto do MaisCentro (Programa "Parcerias para a Regeneração 

Urbana"). 

Numa lógica de descentralização de Serviços Públicos, foi destacado para o 3Q piso do edifício, o NIC

Núcleo de Imagem e Comunicação da CMV. 

2.1.5. PAÇOS DO MUNICIPIO (RESTAURO DOS PAINEIS DE AZULEJOS) 

A Viseu Novo adjudicou em Março, a empreitada de restauro dos painéis de azulejos do edifíc io dos Paços 

do Município à empresa "STB - Reabilitação do Património Edificado Lda." pelo valor de 23.928,30€, com um prazo 

de execução de 120 dias. 

A empreitada previu, conforme os princípios orientadores incluídos no projeto, o tratamento sequencial 

de limpeza, estabilização e restauro dos painéis de azulejos. 

Fotos 22 e 23: Aspeto dos poinéis opós o reobilitoção 

Os trabalhos decorreram conforme previsto no Plano de Trabalhos, tendo ficado concluídos ao final de 3 

meses. O mês de Junho foi utilizado pelo empreiteiro para elaboração do Relatório Final. 

2.1.6. REABILITAÇÃO DA "CASA DA RIBEIRA" 

Após quatro meses de empreitada, o Município de Viseu procedeu à inauguração da Casa da Ribeira, no 

dia 26 de setembro. 

O imóvel, originalmente construído para casa de habitação e de lavoura, alberga atualmente dois 

serviços: uma parte destinada ao Centro Municipal de Artes e Tradições e outra fração onde funciona uma Escola 

de Restauração da responsabilidade do Institu to de Emprego e Formação Profissional. 

As obras, oportunamente adjudicadas à empresa "Consipel - Construções Simões Pereira, Lda." 

ascenderam a 325.743,67€. 
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Fotos 24, 25 e 26: Aspetos do imóvel após a 

rea bilitação 
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A intervenção teve como objetivo melhorar as condições de funcionalidade do edifício. Todo o exterior do 

imóvel foi reabilitado, tendo ainda sido criada uma nova acessibilidade à plataforma contígua ao Rio Pavia, nas 

traseiras do edifício. Depois de terminado o prazo de execução da empreitada, estima-se que a Casa da Ribeira 

possa ser aberta ao público no final do 1º trimestre de 2014, garantindo a funcionalidade e a atratividade do 

espaço no seu todo, continuando a preservar e a prot eger o artesanato tradicional. 

A Viseu Novo SRU projetou ainda todo o mobiliário de apoio aos futuros Conteúdos, cujo Comissário 

responsável é o Dr. Alberto Correia . 

2.1.7. CRIAÇÃO DE GABINETE MÉDICO NO SOLAR DOS PEIXOTOS 

Dando resposta a uma pretensão antiga do Município, a Viseu Novo providenciou no final de 2012, a 

execução do projeto e lançamento da empreitada com vista à criação de um Gabinete Médico no Solar dos 

Peixotos, que visa dar apoio aos Funcionários Municipais. 

No dia 5 de Setembro teve lugar a cerimónia de inauguração do Gabinete de Higiene e Saúde da Câmara 

Municipal de Viseu e da Delegação de Viseu da Liga Portuguesa contra o Cancro . 

Para a implementação do Gabinete, desenvolveu-se uma empreitada para esse fim, a qual foi adjudicada 

à empresa "CONSIPEL - Construções Simões Pereira Lda." pelo valor de 14.999,OO€. 

Com um prazo de execução de 60 dias, a obra encontra-se concluída física e financeiramente desde 

meados de Julho. 

Foto 27: Alçado principa l Fotos 28 e 29: Aspeto dos interiores após a intervenção 
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2.1.8. REQUAUFICAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DO CARMO 

Em 13 de Maio, foi iniciada a requalificação do pavimento da Rua do Carmo cuja empreitada ficou 

concluída no final de Junho. 

Visando a melhoria das condições de circulação nesta via de trânsito misto, mas predominantemente 

pedonal, foi colocada uma faixa centra l em lajes de granito. A obra executada visou apenas o fornecimento e 

aplicação das lajetas, não se preconizando a instalação de novas infraestruturas enterradas. 

A referida obra dotou a via de melhores fatores de atratividade e de novas dinâmicas. 

Foto 30: Desenvolvimento dos trabalhos Foto 31: Aspeto final 

A empreitada foi oportunamente adjudicada à empresa "Francisco Pereira Marinho & Irmãos SA", pelo 

valor de 20.000,00€. 

2.1.9. CASA DA CALÇADA 

Decorreu em Setembro a ass inatura de um protocolo na "Casa da Calçada" (Ca lçada da Vigia) entre o 

Município de Viseu e a Família Keil do Amaral, no sentido de ser criado um espaço Museológico dedicado a esta 

família que, ao longo de 6 gerações, tem vindo a marcar a cultura portuguesa. 

Devido à forte ligação sentimental da Família Keil do Amaral à região viseense o Município irá fazer do 

edifício um Museu, tornando disponível a toda a popu lação o vasto e valioso património artístico daquela família, 

homenageando-se deste modo 13 dos seus membros, 12 dos quais ligados ao mundo das artes. 

Foto 32: Al çado principal Fotos 33 e 34: Aspeto do interior após a intervenção 
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A meio do ano, o edifício foi alvo de uma pequena empreitada, tendo sido efetuados no local, trabalhos de 

pintura da fachada, limpeza geral, pequenos arranjos de carpintarias, reboco e pintura de salas interiores. Esta 

empreitada foi adjudicada à empresa " Irmãos Ferreiras & Sousa, SA" pelo valor de 10.986,35€, com um prazo de 

execução de 30 dias. 

O acompanhamento dos trabalhos foi da responsabilidade da Viseu Novo SRU . 

A reabilitação deste edifíc io, em conjunto com outros 6, foram objeto de uma candidatura já aprovada ao 

programa "Reabilitar para Arrendar", gerido pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana IP, tendo o 

Contrato de Financiamento sido assinado em 16 de Dezembro de 2013, prevendo-se um custo de reabilitação na 

ordem dos 417.560€. 

2.1.10. EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE UM TROÇO DA RUA SILVA GAlO 

Em Setembro de 2013, teve lugar a consignação desta obra, com um prazo de execução de 60 dias. Os 

traba lhos, adjudicados à empresa "Irmãos Almeida Cabral, Lda." pelo valor de 54.000€, deram-se por concluídos 

no in ício de Novembro. 

O troço intervencionado tem uma extensão de 57,OOm e uma largura média de 5,20m. 

Este arruamento apresentava o pavimento em "ca lçada à portuguesa" com algumas deformações. Os 

arruamentos envolventes a este foram já todos sujeitos a intervenção, sendo este o único que ainda se encontrava 

por requa lificar. Com esta obra procedeu-se à colocação de novas infraestruturas de abastecimento de água, 

drenagem de águas res iduais, águas pluviais, iluminação pública e alteração do tipo de pavimento para calçada em 

cubos de granito e lagões também em granito. 

A solução apresentada pretende ter a mesma leitura e dar continuidade às intervenções adjacentes. 

Foto 35: Remoção do pavimento ex istente Foto 36: Aplicação de novo pavimento 

2.1.11. EDIFICIO NA RUA DIREITA 285-287 

Durante este ano foram desenvolvidos os Projetos de Arquitetura e Especialidades com vista à 

reconstrução do edifício municipa l situado na Rua Direita 285, que se encontra em ruínas, prevendo-se a sua 

futura afetação para habitação a custos controlados. 
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Contrataram-se os profissionais, para execução dos Projetos de Especialidades através de "outsourcing", 

sendo todos os custos com o processo de reabilitação deste edifíc io, imputados ao Município, de acordo com o 

previsto no Contrato-Programa oportunamente aprovado. 

Fotos 37 e 38 : Vistas do exterior do imóve l Foto 39: Escoramento interior 

A empreitada prevê-se que tenha início no 2º trimestre de 2014, estimando-se um investimento a rondar 

os 283.S00€. Pretende-se que o financiamento da reabi litação do edifício seja efetuado pelo recurso ao programa 

"Reabi litar para Arrendar" . 

2.1.12. EDIFíCIOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ/ LARGO DE S. TEOTÓNIO 

À semelhança do edifício anteriormente referido, também este consta da candidatura ao programa 

"Reabilitar para Arrendar", prevendo-se igua lmente a sua afetação a habitação a custos contro lados. 

No 3º trimestre de 2013, executou-se o Projeto de Arquitetura, que propõe o emparcelamento dos dois 

imóveis, tendo sido objeto de Parecer Favorável Condicionado por parte da Direção Regional de Cultura. 

Atua lmente, estão a ser desenvolvidos os Projetos de Especia lidades. 

Fotos 40, 41 e 42: Edifícios na Travessa das Escadinhas da Sé 

A empreitada terá início em meados do ano, estimando-se um investimento a rondar os 28S.532€. 
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2.1.13. EDIFICIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA 275 

Em meados do ano, foram adjudicados os serviços com vista à realização do levantamento 

topográfico/arquitetónico rigoroso deste edifíc io, tendo-se iniciado o Estudo Prévio de Arquitetura ainda no mês 

de Setembro. 

Destinado igualmente a habitação a custos controlados, prevê-se contudo a manutenção do comércio 

atualmente existente no Piso Térreo, obrigando ao realojamento provisório do atua l comerciante. 

Fotos 43 e 44: Fachada principal Foto 45: Fachada posterior 

Prevê-se que a empreitada arranque no final do ano, est imando-se um investimento a rondar os 

310.660€. 

2.1.14. PONTE PEDONAL HíBRIDA COMPÓSITA 

No decorrer do 3Q trimestre de 2013, desenvolveram-se os trabalhos de construção da Ponte Pedonal 

Híbrida Compósita, que faz a ligação entre a Rua Serpa Pinto e o Parque da Feira de São Mateus. 

Foto 46: Em fase de construção Foto 47: Aspeto da iluminaçao da ponte 

Esta obra de características inovadoras, decorreu na sequência de uma investigação sobre estruturas 

hídricas para uma Tese de Doutoramento do Sr. Eng. Mário Sá: "A nálise de Painéis de Laje Multicelulares 

Pultrudidos de GFRP - Aplicação em Pontes Pedonais". O projeto, que resultou de uma colaboração entre a Viseu 

Novo e o Departamento de Engenharia Civi l e Arquitetura do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica 

de Lisboa, teve como objetivo, instalar uma ligação infraestrutura I que un isse dois pólos relevantes da cidade, em 

consonânc ia com a envolvente. 
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omposta por paineis e aJe em matena composlto ,etao arma o e aço estrutura, a ponte 

apresenta uma extensão de 13 metros e encontra-se capacitada para permitir um fácil acesso, nomeadamente a 

pessoas com mobilidade condicionada . 

A ponte localiza-se nas proximidades do atual edíficio do Orfeão de Vi seu, tendo a empreitada sido 

adjudicada à empresa "VILDA - Construção Civil, SA" pelo valor de 38.304,07€. 

2.1.15. INSTALAÇÃO DE UM QUIOSQUE NO PARQUE AQUILINO RIBEIRO 

Em finais de Setembro, deu-se in ício ao processo de montagem do quiosque no Parque Aquilino Ribei ro 

adjud icado à LARUS por 59.946,83€. 

Foto 48 : processo de montagem Foto 49: Enquadramento no parque 

Por incumprimento do Adjudicatário, foi apenas concluído o processo de instalação no f ina l do ano. 

Foi da responsabilidade da Viseu Novo o desenvolvimento do procedimento de aquisição deste 

equipamento, tendo oportunamente a CMV desenvolvido o processo com vista à concessão do mesmo. 

2.1.16. ARRANJO URBANíSTICO DO LARGO ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA E ENVOLVENTE 

Deu-se por conc luído em Setembro, o projeto de execução respeitante ao arranjo urban ístico do Largo 

António José Pereira. 

Fotos 50 e 51 : Vistas do espaço a intervir 
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As intervenções a realizar, que apontam para um custo estimado de 105.000€, têm como objetivo dotar a 

área de intervenção de: 

- Pavimentos acessíveis contemplando operações de manutenção/reparação/substituição de lajetas de 

pedra de granito e calçada à portuguesa. 

- Os pavimentos existentes serão integralmente removidos, para que se possa proceder à abertura de 

caixa e compactação de brita/tout-venant e areia. 

- No troço existente de calçada à portuguesa, manutenção da mesma, prevendo-se um percurso acessível, 

a eixo da rua, em lajetas de granito. 

- Requalificação das redes particulares de abastecimento de energia, bem como execução de valas para 

enterramento das redes aéreas. 

- Foi elaborado um estudo de iluminação pública para a zona envolvente ao Jardim. A escolha das 

luminárias teve como base as existentes no local, sendo o tipo de iluminação por meio de LEDS. 

2.2. EDIFICIOS PROPRIEDADE DA VISEU NOVO 

2.2.1. EDIFíCIO NA RUA ESCURA 11-17 

Os trabalhos no edifício encontram-se totalmente concluídos, não tendo sido possível a venda total em 

2013. Encontra-se disponível uma habitação de Tipologia Tl, tendo o Município de Viseu adquirido o espaço 

comercial a 2 de Julho, para futura afetação à ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias como Sede da 

Delegação Distrital, pelo valor de 30.000€. 

A habitação possui um quarto, uma instalação sanitária, e uma sala com cozinha, tendo a Administração 

da SRU, deliberado em Dezembro de 2013, a afetação do apartamento duplex no mercado de arrendamento, 

referenciando o valor entre 225€ e 300€ para a renda mensal. 

Foto 52: Alçado principal Fotos 53 e 54: Aspetos do interior da habitação 
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2.2.2. EDIFICIOS NA CALÇADA DA VIGIA 7-17 

Em Setembro foram efetuadas as duas Escrituras de venda das frações adquiridas pelo Município de 

Viseu: um T1 com o objetivo de abrigar temporariamente vítimas de violência doméstica e um espaço para 

Comércio/ Serviços, que foi cedido ao Cineclube de Viseu, no âmbito de um Acordo de Colaboração que permitiu 

ao Cineclube insta lar aí a sua sede. 

Fotos 55, 56 e 57: Aspetos do interior do edifício após a reabilitação 

Trata-se de mais uma iniciat iva da CMV e da Viseu Novo em que fica evidente o trabalho de promoção do 

desenvolvimento económico-social do centro urbano antigo, com enfâse para o Centro Histórico de Viseu, 

respondendo à necessidade que o Cineclube manifestou de localizar a sede e parte substantiva da sua atividade 

nesta importante área da cidade. 

Em Novembro 2013, foi vendida a um particular uma terceira fração (habitação do tipo T2 ) por 110.000€. 

Concluída a empreitada de reconstrução deste imóvel em meados de 2013 e vendidas 3 das frações 

resultantes desse processo foi decidido, à semelhança do del iberado para o apartamento da Rua Escura, afetar as 

últimas duas frações (uma destinada a comércio e outra a habitação) ao mercado de arrendamento, com os 

valores esperados entre 250€ e 325€ de renda mensal. 

2.2.3. EDIFICIOS NA RUA DIREITA 91-97 

Inseridos na candidatura ao programa "Reabilitar para Arrendar" e assumindo-se uma vantajosa 

possibilidade de financiamento da operação, prevê-se o arranque da empreitada de reconstrução dos imóveis em 

meados de 2014. 

Fotos 58 e 59: Fachadas exteriores dos edificios Fotos 60 e 61: Aspeto do interior 
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Apesar dos respetivos projetos estarem concluídos, prevê-se incluir na candidatura os custos relativos à 

revisão dos projetos e ao necessário procedimento de lançamento do Concurso Público, avaliação e adjudicação. 

Importa ainda referir, que a Viseu Novo tem assumido até à data, o custo de um realojamento temporário 

de um inquilino proveniente desse edifício. 

Prevê-se um investimento da parte da SRU em 2014 a rondar os 105.000€. 

2.3. OUTROS PROJETOS 

2.3.1. INSTALAÇÃO DA REDE WI-FI NO CENTRO HISTÓRICO 

No seguimento do trabalho desenvolvido pela Viseu Novo em parceria com a Câmara Municipal de Viseu, 

com o objetivo de contribuir para a regeneração do tecido social da ACRRU, ou seja, Centro Histórico e área 

envolvente, foi adjudicada a instalação da rede Wi-Fi no centro urbano da cidade, à empresa "Wavecom". 

O acesso gratuito à internet, a partir de equipamentos móveis encontra-se, neste momento 

disponibilizado em diversos espaços públicos, localizados no centro da cidade, conforme mapa em anexo. 

Aee ss Point W -Fi 
• Aee s Pomt M sh Wi -Fi 

Link M sh 

• Flbr Ótic 

Imagem 62: Esquema da rede wi-fi 

A iniciativa permitirá a toda a popu lação, a fruição gratuita de internet sem fios na Zona Histórica, com o 

objetivo de cativar sobretudo a população jovem. Foi apresentada publicamente no dia 20 de Setembro. 

Este projeto é comparticipado pelo programa "Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação/ 

QREN", possuindo um custo global de € 58.572,66, esperando-se a sua plena disponibilização até ao final do 1º 

trimestre de 2014. 
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Fotos 63 e 64: Sinalética da rede wifi 

2.3.2. INSTALAÇÃO DE BANCOS INDIVIDUAIS NA RUA DIREITA 

Em meados do mês de Junho, a SR U procedeu à instalação de bancos na Rua Dire ita, respondendo a 

diversas solicitações. 

Fotos 67 e 68: Bancos individuais 

Os locais escolhidos pa ra a co locação dos bancos, pretendem evitar quaisquer transtornos e/ ou 

obstácu los à circulação normal de pessoas, de veículos de emergência e de veícu los de cargas e descargas. 

Pretende-se com esta ação, garant ir à popu lação frequentadora da Rua Direita, locais de descanso para 

que o percurso se torne mais aprazível, tendo o seu custo sido de 4.424,48€ + IVA. 

2.3.3. INSTALAÇÃO DE SINAlÉTICA NA RUA DO CARMO 

No seguimento da empreitada de requalificação do pavimento da Rua do Carmo, foram instalados painéis 

de sinalética de publicidade, nas duas esquinas da Rua do Carmo com a Rua Direita, de modo a potenciar uma 

maior procura dos estabelecimentos comercia is situados nesta artéria da cidade. 

Foram igualmente efetuados outros trabalhos na rua, designadamente, uniformizaram-se os diversos 

pinos delimitadores existentes e del imitou-se um local para cargas e descargas. 
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Fotos 65 e 66: Aspeto dos duas Placas de Sina/ética 

2.3.4. INICIATIVA: "(RE)CENTRAR O CENTRO HISTÓRICO DE VISEU: PALCOS LIVRES" 

À Viseu Novo foi acometida a apresentação em finais de Julho, do programa "Palcos livres", organizado 

pela SRU em parceria com o Município de Viseu, para os meses de agosto e setembro. 

As diversas iniciativas surgiram da necessidade de serem desenvolvidas at ividades sociocu lturais, que 

contribuíssem para o combate à desertificação do "casco antigo" da cidade e criassem novas dinâmicas com 

reflexo direto no comércio. 

o programa contou com Workshops, Artes Circenses, Circuito de Museus (dos quais fizeram parte o 

Tesouro da Misericórdia, a Casa do Miradouro e o Museu Almeida Moreira), Circuito de Janelas Manuelinas, 

Animação Infantil no Mercado 2 de Maio e a atuação de diversos grupos nos 4 Palcos estrategicamente instalados 

nas "4 Esquinas" (Rua Formosa), na Rua do Adro, na Praça D. Duarte e no Largo da Misericórdia. 

2.3.5. PINTURA AO AR LIVRE NO CENTRO HISTÓRICO E PINTURA DE PORTAS 

Esta iniciativa fez parte do Programa de Atividades previsto nos "Palcos livres: (Re}Centrar o Centro" e 

pretendeu dar a conhecer à população, a imaginação, o talento e a criatividade de artistas residentes no Distrito, 

ao mesmo tempo que se esperava pudesse induzir fatores de atratividade, por forma a "agitar" e conduzir a 

população para a Zona Histórica, onde estão patenteados diversos pontos de interesse cultural. 

Fotos 69 e 70: Pintura ao ar livre Fotos 71 e 72: Portas pintadas 
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o objetivo destas atividades fo i o de captar a atenção de transeuntes que circulassem pelas ru as da 

cidade, ao mesmo tempo que permitiu que se admirasse obras de arte efetuadas em portas de edifícios, de 

propriedade municipal, concebidas por diversos pintores. 

2.3.6. PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DE MONTRAS DE ESPAÇOS COMERCIAIS DA ACRRU 

Consistiu no desenvolvimento de um projeto para tornar as montras dos espaços comerciais da Área 

Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, mais aprazíveis e melhor ornamentadas, t endo ocorrido no 3º 

trimestre do ano e foi intitulado de "Viseu Tradicionalmente .. . a Inovar Montras". 

o projeto contou com a colaboração de uma Designer, pretendendo ser gradua l e não invasivo, uma vez 

que o intuito foi sensibil izar os lojistas para a necessidade contínua de transformação dos seus expositores. 

O projeto foi implementado em 11 estabelecimentos, tentando agilizar a melhor forma de intervenção, 

aproveitando os artigos existentes em cada espaço, procurando criar uma harmonia entre o que se considera ser 

mais apelativo e a persona lidade de cada lojista . 

2.3.7. CANDIDATURA AO PROGRAMA REABILITAR PARA ARRENDAR 

O Município de Viseu e a Viseu Novo SRU, enquanto entidade gestora, submeteram durante o mês de 

Junho, uma candidatura ao programa "Reabilitar para arrendar, gerido pelo Instituto da Habitação e Reabilitação 

Urbana IP 

O investimento previsto ronda os 1.585.000€. A candidatura pressupõe 5 intervenções em sete edifícios 

do Centro Histórico da cidade, tendo a Rua Direita um enfoque especial, uma vez que a maioria dos edifícios a 

intervir se encontram aí situados. 

O programa destinado aos municípios, empresas municipais e sociedades de reabilitação urbana, consiste 

num empréstimo a 30 anos, com dez anos de carência de capital e com uma taxa de juro que atualmente ronda os 

3%. Os custos do investimento total de cada intervenção terão um financiamento de 50%. 

O programa aplica-se à reabilitação ou reconstrução de edifícios cujo uso seja maioritariamente 

habitacional e cujas habitações se destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou condicionada, assim 

como à reabilitação ou reconstrução de edifícios que se destinem a equipamento para uso públ ico, ou para 

edifícios destinados a residências de estudantes ou para outra utilização com fins públicos. 

Fotos 73, 74, 75, 76 e 77:Edificios objeto de candidatura 

Após aprovação da cand idatura, os respetivos Contratos de Financiamento foram assinados em Dezembro 

de 2013 . 
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2.3.8. EXPOSiÇÃO COLETIVA "PINTURA AO AR LIVRE NO CENTRO HISTÓRICO" 

Realizou-se no dia 20 de Maio, a inauguração da exposição coletiva "Pintura ao ar Livre no Centro 

Histórico", no Antigo Posto de Turismo de Viseu. 

A Viseu Novo e a Camara Municipal de Viseu promoveram no ano de 2012, uma iniciativa com o mesmo 

nome. O objetivo passou pela dinamização de ruas e praças da zona histórica, ao mesmo tempo que os art istas 

participantes, puderam "dar largas à imaginação" e retratar livremente, as obras artísticas. 

A exposição" Pintura ao Ar livre no Centro Histórico", foi uma amostra dos trabalhos realizados pelos 

inúmeros artistas que participaram na iniciativa referida, estando patente ao público até ao final do mês de julho. 

2.3.9. EXPOSiÇÃO" (RE) CENTRAR O CENTRO " NAS ESCOLA SECUNDÁRIAS ALVES MARTINS E EMíDIO 

NAVARRO 

Numa colaboração entre a Viseu Novo e a Câmara Municipal de Viseu, esteve patente nas Escolas 

Secundárias Alves Martins e Emídio Navarro uma exposição subordinada ao tema " (Re)Centra r o Centro". A SRU 

pretendeu através desta exposição, informar os cidadãos sobre o trabalho realizado na ACRRU, dando assim, mais 

uma vez, visibilidade a todo o trabalho promovido pela Viseu Novo e pelo Município e desenvolver a curiosidade 

dos mais jovens para a relevância do processo de Reabilitação Urbana da ACRRU. 

2.3.10. VISITAS A ESTALEIROS DE OBRA DA VISEU NOVO SRU 

Inicialmente esta iniciativa destinou-se a estudantes dos cursos de Arquitetura e de Engenharia Civil, 

passando no final do ano a estar disponível a todos os interessados. Tratou-se de facultar a todos os alunos 

daquelas áreas de ensino ficarem a conhecer, de perto, alguns dos trabalhos que têm sido desenvolvidos pela 

empresa. 

Fotos 78 e 79: Visitas de estudantes a estaleiros de obra 

Todavia a iniciativa teve duas vertentes: a primeira direcionada às instituições de ensino e aos cursos/ 

disciplinas com potencial interesse nas intervenções levadas a cabo pela SR U, sendo a visita de cariz técnico . A 
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segunda, direcionada a todos os cidadãos que pretendam conhecer, de uma forma diferente os vários trabalhos a 

decorrer e partilhar dos métodos técnicos aplicados. 

2.4. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013 

Para além das obras e respetivo acompanhamento, a SRU foi paralelamente desenvolvendo outros 

processos, que se enunciam: 

2.4.1. Acompanhamento de diversas obras de particulares (edifícios situados na ACRRU); 

2.4.2. Elaboração de Pareceres diversos (qu er no âmbito de Processos de Obras, esplanadas, ocupações 

da via pública e publicidade); 

2.4.3. Execução de vistorias, em representação da CMV 

Efetuadas no âmbito do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana e do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

partindo a so licitação, na maior parte das vezes, dos proprietários ou arrendatários, pretendendo que sejam 

verificadas as deficientes condições de segurança, higiene e de sa lubridade. 

2.4.4. Atualização permanente do site da Viseu Novo e envio regular de Notas de Imprensa para a 

Comunicação Social. 

2.4.5 . Produção de Newsletters mensais e informando os diversos públicos, do desenvo lvimento dos 

traba lhos da SRU e das atividades tradicionais ex istentes na Zona Histórica da cidade ou simples curiosidades 

históricas. 

2.4.6. PROGRAMA PATRIMÓNIO ATIVO 

Ao abrigo deste Programa, que visa a inserção profissional de desempregados nas áreas da conservação e 

manutenção do património natural, cultural e urbanístico, consistindo no desenvolvimento de projetos de 

contratos emprego-inserção com a duração mínima de 3 meses e máxima de 12 meses, foram destacados para a 

Viseu Novo SRU, dois Técnicos Superiores (um Arquiteto e uma Engenheira Civil). 

Apesar da ent idade patrona l ser efet ivamente o Município, considerou-se que seria mais proveitoso, a sua 

integração na equipa da SRU, devido ao t rabalho desenvolvido nestes últimos anos. O Estágio em causa, de 9 

meses, foi iniciado no dia 1 de Julho. 

2.4.7. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

À semelhança do efetuado em anos anteriores, a Viseu Novo solicitou aos proprietários dos edifícios 

situados na ACRRU, a apresentação de cópia do Anexo 3 Modelo F da Declaração de IRS, permitindo assim ser feita 

prova que os seus edifícios ou frações se encontram arrendados, a fim de beneficiarem da taxa cumulativa de 

minoração da taxa de aplicação do IMI (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), a aplicar pela CMV. 
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Foram entregues 213 Declarações de IRS, durante os meses de Julho e Agosto, num universo total de 628 

edifícios da ACRRU. Destes, 107 Prédios foram majorados em 30% (por se encontrarem degradados); 379 Prédios/ 

Frações foram minorados em 20% e os restantes prédios foram minorados em 5%. 

Quadro comparativo: 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

DL 287/2003 de 12/11, Capt X, art. 112 

nº 5 nº 6 nº 7 
Fator Minorativo Fator Minorativo Fator Maiorativo 

ANO DE 2006 448 306 152 

ANO DE 2007 453 255 147 

ANO DE 2008 488 255 112 

ANO DE 2009 490 244 110 

ANO DE 2010 491 334 109 

ANO DE 2013 499 
Prédios 

I 
Frações 

107 
67 312 

2.4.8. INSTALAÇÃO DE BICICLETAS ELÉTRICAS ("E3DL") 

No âmbito de uma candidatura ao QREN, a Viseu Novo acompanhou o processo de instalação de dois 

conjuntos de bicicletas elétricas, que estão disponíveis gratuitamente aos Munícipes e Turistas. 

A Estação "Sé" do Funicular e a "Sa la de Estudo do Pórtico do Fontelo", foram os locais definidos para a 

sua insta lação, acreditando-se que com esta iniciativa, se criem novas dinâmicas de acessibi lidade ao centro da 

cidade. 

2.4.9 . EXPOSiÇÃO NA FEIRA DE S. MATEUS 

A Viseu Novo providenciou diversos painéis e maquetes de edifícios em obras da responsabilidade da 

SRU, os quais f icaram expostos no Pavilhão Mu ltiusos aquando da Feira de S. Mateus, dando uma vez mais 

visibilidade ao trabalho desenvolvido. 

Importa ainda referir que o Conselho de Administração reuniu regularmente pelo menos uma vez por 

mês, havendo também reuniões de coordenação da equipa técnica da Viseu Novo de cad ência quinzenal. 
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3. Estratégia, Gestão e Ações de reabilitação para 2014 

A estratégia de reabilitação urbana da Viseu Novo SRU tem como objetivo, entre outros, reabilitar o casco 

antigo da cidade, aumentar a sua coesão social, rejuvenescer o centro atraindo novas famílias, fixar empresas e 

emprego. Manter a memória da cidade, restaurar o património histórico, arquitetónico e paisagístico de Viseu, 

reocupar e reutilizar o ed ificado existente, compactar a cidade consolidada aumentando a qualidade ambiental e a 

eficiência energética, são outros dos objetivos que o plano para 2014 se propõe atingir . 

Deste modo, é intenção do Conselho de Administração manter a estratégia de reabilitação urbana 

definida oportunamente em conjunto com a CMV e de qual se resumem os princípios básicos: 

o Promover e desenvolver operações de reabilitação do edificado e dos espaços envolventes; 

o Preservar, conservar e restaurar o património edificado e requalificar o espaço público da futura 

A.R.U .; 

o Mobilizar os utilizadores atua is e futuros (residentes, trabalhadores, visitantes, estudantes e 

investidores) para a defesa e promoção do seu valor patrimonial, sensib ili zando-os para a 

participação na sua proteção, preservação e promoção. 

Principais Ações a desenvolver em 2014 

• Definir um Plano de Ação estratégico de médio prazo; 

• Elaboração de estudos e projetos urbanísticos que visem a recuperação, reabilitação ou 

reconversão de áreas definidas para intervenção da Viseu Novo SRU; 

• Elaboração de projetos de requalificação do espaço público; 

• Elaboração de projetos de reabilitação ou reconversão do edificado; 

• Acompanhamento de obras e assistência técnica aos projetos; 

• Elaboração de estudos e projetos de enquadramento e inserção integrada, de elementos de 

mobiliário e equ ipamento urbano, publicidade e sina lética; 

• Definição das Áreas de Reabilitação Urbana; 

• Diligenciar procedimentos com vista a concursar e adjud icar todo o tipo de obras públicas e de 

construção civil promovidas no âmbito da reabilitação urbana; 

• Promoção de eventos de âmbito cultural. 

3.1. EDIFICIO NA CALÇADA DA VIGIA 7-17 (PROPRIEDADE DA VISEU NOVO) 

Concluída a empreitada de reconstrução deste imóvel em meados de 2013 e vendidas 3 das frações 

resultantes desse processo, prevê-se a afetação das últimas duas frações (uma destinada a comércio e outra a 

habitação) ao mercado de arrendamento, referenciando-se o valor de 600€/mês para as rendas esperadas. 

Esta solução permitirá a reuti li zação destes at ivos, prevendo-se que seja possível adequar o fluxo de 

receitas ao ritmo da amortização do financ iamento. 
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3.2. EDIFICIO NA RUA ESCURA 11-17 (PROPRIEDADE DA VIS EU NOVO) 

À semelhança do edifício referido no ponto anterior, prevê-se também a afetação do apartamento de 

t ipologia T1 duplex, ao mercado de arrendamento, com o valor referenciado de 250€ mensais. 

Prevê-se que sejam executados alguns trabalhos de beneficiação no interior da fração habitacional, 

designadamente a instalação de um lambrim no hall de entrada do piso O e a aplicação de rodapé na escadaria, 

num custo global a rondar os 1.500€. 

3.3. EDIFICIOS NA RUA DIREITA 91-97 (PROPRIEDADE DA VISEU NOVO) 

Inseridos na candidatura ao programa "Reabilitar para Arrendar" e assumindo-se uma vantajosa 

possibilidade de financiamento da operação, prevê-se o arranque da empreitada de reconstrução dos imóveis em 

meados de 2014. Como referido, o investimento em 2014 será da ordem dos 105.000€. 

3.4. REABILITAÇÃO DO EDIFíCIO NA RUA DR. LUís FERREIRA 110-114 (ANTIGO QUARTEL DE BOMBEIROS) 

De acordo com o previsto no Plano de Trabalhos desta empreitada, prevê-se a sua conclusão em Junho de 

2014, considerando-se contudo previsível um prazo de mais 30 dias, para efeitos de Fecho de Obra, sendo 

obrigatório que se proceda ao Relatório Final conforme exigido pela candidatura ao QREN. 

Considera-se esta obra, como a que terá maior expressão financeira em 2014, a rondar os 467.000€. 

3.5. REABILITAÇÃO DO EDIFíCIO NA RUA DO COMERCIO 90-94 

Inicialmente projetado para Serviços, o edifíc io nQ 92-94 da Rua do Comércio poderá vir a acolher um 

hoste l. 

O objetivo deste projeto passa por dotar o coração da cidade de uma unidade hoteleira "que permita 

acolher estudantes, gente ligada à cultura, jovens que andam em itinerância pelo mundo". Um pressuposto 

fundamentado também no facto deste edifício ser vizinho da futura incubadora de empresas. 

Para o possível hostel está disponível uma área de implantação de 260 metros quadrados, com uma área 

total de construção de 1120 metros quadrados. 

A Viseu Novo desenvolverá todo o processo com vi sta à concessão do imóvel para exp loração. 

3.6. EDIFICIO NA RUA DIREITA 285-287 

Inserido na cand idatura ao programa "Reabi li tar para Arrendar" e com os Projetos de reabilitação 

concluídos, prevê-se o lançamento do respetivo Concurso Público no início de 2014 e o arranque da obra no 2º 

trimestre do ano, devido aos prazos lega is a respeitar num Concurso Público. 

O acompanhamento e fiscalização de obra são da inteira responsabi lidade da Viseu Novo. 
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Oa empreitada resultarão duas frações comerciais e quatro fogos: um Tl, um T2 e dois 13, num valor 

global de investimento a rondar os 290,000€, 

3.7. EDIFICIOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ 24/ LARGO DE S. TEOTÓNIO 22 

o Município de Vi seu celebrou com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana IP, no âmbito do 

Acordo de Colaboração ass inado em 2005/06/07, ao abrigo do programa PROHABITA, um contrato de 

comparticipação destinado à aquisição de vários fogos para reabilitação, entre os quais se destacam os ed ifícios 

situados Largo de 5, Teotónio 22/ Travessa das Escadinhas da Sé nQ 24, 

À semelhança dos restantes edifícios municipais, a Vi seu Novo é responsável pela execução dos respetivos 

Projetos de reabilitação, estando a Arquitetura já aprovada, 

O projeto prevê a deslocalização da empresa municipal HBISOLVIS para o piso térreo deste imóvel, assim 

como a disponibilização de mais quatro frações habitacionais, 

As obras irão avançar ainda no decorrer do 3Q trimestre do ano, obrigando a que se proceda ao 

realojamento temporário de um inquilino aí estabelecido, 

O investimento previsto para 2014 é de aproximadamente 108.750€. 

3.8. ARRANJO URBANíSTICO DO LARGO ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA E ENVOlVENTE 

Concluídos os projetos, prevê-se que a respetiva empreitada tenha início no 2Q trimestre de 2014, após o 

lançamento do respetivo Concurso Público. 

Prevê-se um prazo de empreitada de 4 meses, com um valor de despesa a rondar os 109.400€. 

Trata-se de um dos poucos espaços verdes que existem na Zona Histórica, o qual tem estado 

subaproveitado e com uma utilização bastante precária . 

A sua requalificação permitirá devolver efetivamente à população, um espaço de lazer de excelência, 

garantindo em paralelo, um incremento substancial na acessibilidade (pedonal e automóvel) em toda a sua 

envolvente. 

3.9. EDIFICIO NA RUA DIREITA 275 

Estando atualmente o Projeto de Arquitetura em fase de execução, após um Estudo Prévio apresentado 

oportunamente à ORCC, prevê-se que o arranque desta empreitada ainda possa ter lugar em 2014. 

Prevê-se com a sua reabil itação, a disponibilização de 4 habitações, para além do comércio já existente no 

R/C. 

O investimento previsto com o desenvolvimento do processo de reabi litação deste imóvel ronda os 

69 .000€ em 2014. 
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3.10. MANUTENÇÃO DOS EDIFICIOS: RUA ESCURA 14-16, RUA N~ SENHORA DA PIEDADE 24-28, RUA DA 

PREBENDA 70-72 E AV. EMíDIO NAVARRO 10 

Ainda que os edifíc ios mencionados em epígrafe se encontrem reabi litados, é da responsab ilidade da 

Viseu Novo o seu acompanhamento periódico, diligenciando em paralelo a execução de eventuais traba lhos de 

manutenção, até que ocorra a Receção Definitiva das respetivas empreitadas. 

3.11. MANUTENÇÃO DOS EDIFICIOS: CASA DO MIRADOURO, MUSEU ALMEIDA MOREIRA, CAPELA DE SANTO 

ANTÓNIO, CASA DA RIBEIRA E CCCV (RUA DA ÁRVORE 1) 

À semelhança do exposto anteriormente, compete também à Viseu Novo acompanhar os ed ifícios 

recentemente reabilitados, devendo os custos associados a suportar pela SRU ser imputados à CMV, através da 

ce lebração de um novo Contrato-Programa ainda a celebrar. 

Fotos 80, 81, 82, 83 e 84: Imagens dos edifícios requalificados 

Relativamente ao Museu Almeida Moreira, decorrido que fo i o tempo necessário para verificar a 

funcionalidade do edifício após reabilitação, considera-se essencia l a substituição de parte das caixilharias 

exteriores preexistentes, pelo que se prevê que sejam efetuadas as correções necessárias. 

3.12. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS INTERVENCIONADOS: PAVIMENTOS DO LARGO PINTOR GATA, 

LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA TRÁS DO COLÉGIO, RUA DO CARMO E TROÇO DA RUA SILVA GAlO 

Concluídas diversas obras em espaços públicos da Zona Histórica, e até que tenha lugar a Receção 

Definitiva das respetivas empreitadas, competirá à Viseu Novo monitorizar regularmente os traba lhos e 

eventua lmente notificar os empreite iros para a reparação de anomalias supervenientes no período de garant ia. 

3.13. EQUIPAMENTO DA CASA DO MIRADOURO 

Prevê-se a aquisição de serviços no sentido de serem otim izadas as carpintarias das diversas sa las de 

trabalho, bem como garantir uma melhor eficiência energética no ed ifício. 

O custo previsto para esses trabalhos e da aquisição de outros equipamentos para o imóvel ronda os 

9.000€. 
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3.14. MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES (BENFEITORIAS) 

Na sequência da empreitada denominada de "Melhoria das Acessibilidades na ACRRU" que teve lugar em 

finais de 2009, verificou-se que os pavimentos pitonados instalados junto às passadeiras, não apresentam a 

aderência necessária, tendo causado vários constrangimentos aos transeuntes. 

Nesse sentido, realizaram-se diversos ensaios nos cerâmicos, tendo-se verificado que seria possível 

resolver o problema da falta de atrito com a aplicação de um produto próprio. 

Fotos 85 e 86: Ensaios com material antiderrapante 

A execução dessa empreitada está prevista ocorrer no 1º trimestre de 2014. A despesa ronda os 12.250€ 

e prevê uma intervenção global em todas as passadeiras situadas na ACRRU. 

3.15. REDE WI-FI (MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO EDIFICIO DA INCUBADORA) 

Conforme previsto no Contrato-Programa aprovado entre a Vi seu Novo e a CMV, a SRU é responsável 

pelo acompanhamento do estado de utilização da rede Wi-Fi, notificando a empresa adjudicatária para a execução 

das necessárias manutenções, reparações e atualizações. 

Encontra-se ainda por executa r parte do serviço adjudicado, designadamente a passagem de fibra ótica na 

Rua Formosa, que permitirá o acesso à internet gratuita na Praça 2 de Maio, assim como a instalação de todo o 

equipamento de Wi-Fi no edifício da futura " Incubadora". 

o investimento previsto para 2014 nesta rúbrica ronda os 9.000€. 

3.16. SINALÉTICA, PUBLICIDADE E MOBILIÁRIO URBANO NA ZONA HISTÓRICA 

Dando continuidade aos diversos procedimentos desenvolvidos pela Viseu Novo, com vista a equipar a 

Zona Histórica da necessária sinalética e mobiliário urbano, prevê-se que o Município possa afetar uma verba a 

rondar os 27.000€ em 2014. 

Com o objetivo de uniformizar e tipificar o mobiliário urbano da zona central da cidade, estudar-se-á o 

melhor equipamento a introduzir em algumas ruas e praças, criando também novos pontos de estadia e 

contemplação. 

Da mesma forma, serão estudados layouts de publicidade/marketing a instalar em montras de 

estabelecimentos devolutos, com o objetivo de min imizar o efeito negativo que essas lojas representam. 
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3.17. CASA DA CALÇADA 

Estando o Projeto de Arquitetura do edifício executado e previsto o financiamento da sua reabilitação 

através do programa "Reabilitar para Arrendar", prevê-se o arranque da empreitada de requalificação do imóvel 

no final de 2014. 

Importa referir que de acordo com o Regulamento do programa, todas as intervenções aprovadas devem 

assegurar o desembolso total dos financiamentos contratados até dia 15 de Dezembro de 2015, sendo 

indispensável a sua conclusão nos doze meses posteriores. 

O programa preliminar para o imóvel foi oportunamente disponibilizado pelo Arq. Francisco Kei l do 

Amaral, consistindo essencialmente no restauro do imóvel, com a necessária introd ução de novas infraestruturas 

de águas, esgotos, eletricidade, climatização, segurança, entre outras. 

O investimento previsto com a reabilitação deste edifício ronda os 417.560€, dos quais cerca de 41.000€ 

se estima utilizar em 2014. 

3.18. REABILITAÇÃO DO EDIFíCIO Nº 149 DA RUA DIREITA (ANTIGO ORFEÃO DE VISEU) 

No âmbito do processo de regeneração urbana, foi adquirido pela CMV, o espaço correspondente à antiga 

sede do Orfeão de Vi seu. 

Face às suas características arquitetónicas e patrimoniais e dada a sua local ização privilegiada, é 

considerado um imóvel de inestimável valor, podendo tornar-se mais um ponto de atração do centro urbano mais 

antigo. 

Prevê-se que durante o ano de 2014, tenha lugar essencia lmente a execução dos Projetos de 

requalificação do imóvel e respetivas aprovações. 

Destinado a Serviços, na área da Educação, pensa-se que o edifício poderá constituir-se como um novo 

fator de atração e dinamização na Rua Direita. 

r 

Fotos 87, 88 e 89 : Imagens da fração adquirida 

A execução do levantamento arquitetónico rigoroso e os Projetos de Especialidades serão objeto de 

adjudicação a Gabinete especia lizado, sendo a Coordenação de todo o procedimento da responsabilidade da SRU. 
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Prevê-se o arranque da empreitada no final de 2014, estimando-se um custo para este exercício na ordem 

dos 30.000€. 

3.19. IMI 2014 

Na sequência do trabalho desenvolvido em anos anteriores, no âmbito do IMI a aplicar a cada imóvel no 

Centro Histórico, prevê-se que a Viseu Novo seja responsável pela elaboração das listas de imóveis, para os quais 

se pretende incidir fatores de minoração e majoração. 

Tendo em consideração o trabalho de delimitação da ARU a desenvolver no início de 2014, prevê-se que o 

número de imóveis a afetar os referidos fatores, seja substancialmente aumentado. 

3.20. PRAÇA 2 DE MAIO 

Apesar de suspensa a intenção de instalar alguns quiosques na Praça 2 de Maio, no seguimento da não 

aprovação da candidatura ao QREN, equaciona-se desenvolver ainda no decorrer de 2014, um procedimento com 

vista à dinamização da Praça, particularmente da sua zona inferior (à cota da Rua Formosa ), que poderá envolver a 

sua cobertura parcia l, redefinição do tipo de pavimento e instalação de outros elementos de apoio decorrentes 

daquele objetivo central. 

Efetivamente, sendo considerado um espaço público de excelência, com uma dimensão e loca lização 

privilegiada, o mesmo tem estado subaproveitado, facto que tem sido sentido como indesejável. 

Nesse sentido, prevê-se que o projeto a desenvolver seja objeto de prévia discussão pública, no sentido 

de ir ao encontro dos interesses da popu lação. 

3.21. ANTIGAS INSTALAÇÕES DA APROGEL (LARGO MOUZINHO DE ALBUQUERQUE) 

Este espaço contíguo ao Teatro Viriato e ao edifício da Escola de Dança, foi adquirido pelo Município de 

Viseu, com o objetivo de permitir uma maior área de apoio ao Teatro. Pretende-se reabilitar o espaço, cabendo à 

SRU conduz ir o processo de elaboração do projeto, no seguimento da ass inatura de um Contrato-Programa com o 

Município . 

Fotos 90 e 91: Fac hadas exterior do espaço das antigas instalações da Aproge l 
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A sua futura valência constituir-se-á como uma importante mais-valia para o Teatro Viriato, assim como 

ajudará à criação de novas dinâmicas nessa zona, atualmente inexistentes, devendo o projeto ser desenvolvido a 

partir do 2Q Trimestre de 2014. 

3.22. INICIATIVAS CULTURAIS NA ZONA HISTÓRICA 

À semelhança do já efetuado em 2012 e 2013 nos meses de verão, prevê-se o desenvolvimento em 2014 

de diversas ativ idades periódicas, em articu lação com a Divisão de Cu ltura da CMV, com o objetivo de criar novas 

dinâmicas na Zona Histórica: 

- Pintura ao ar livre; 

- Pintura de Portas no Centro Histórico; 

- Animação para cria nças (Pinturas, Workshops, Insufláveis, etc. no Centro Histórico); 

- Decoração de ruas (Rua do Comércio, Rua Formosa, Rua Direita ); 

- Música (vários artistas) em diferentes locais (Praça D. Duarte, Largo Pintor Gata, Largo da M isericórd ia, 

etc. ); 

- An imação de rua e An imação Cultural; 

- Teatro no Centro Histórico (Teatro Viriato, Escolas de Teatro, Associação ZunZum e semelhantes); 

- Mercado de rua (Feira à Moda Antiga em parceria com o Centro Cu ltural Distrital, a realizar-se, como 

antigamente, pelas ruas do Centro Histórico)i. 

- Projeção de f ilmes ao ar livre no Centro Histórico (parceria com o Cine Clube Viseu); 

- Dança (espetácu los de dança, workshops, etc. em parceria com a Escola de Dança Lugar Presente, Escola 

de Artes de Viseu, Academia de Dança de Viseu, Alidanças e semelhantes); 

- Escultura ao Ar Livre no Centro Histórico (nos mesmos moldes que a pintura ao ar livre); 

- Concurso de Fotografia e Vídeo "Vi(r)ver o Centro Histórico com objetivas" ou "Vi (r)ver o Centro 

Histórico através de objetivas". 

3.23. DELIMITAÇÃO DA ARU 

De acordo com o previsto no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, alterado pela Lei nQ 32/ 2012 de 14 

de Agosto, liAs áreas crít icas de recuperação e reconversão urbanística criadas ao abrigo do Decreto -Le i n.Q 

794/76, de 5 de novembro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 313/80, de 19 de agosto, e 400/84, de 31 de 

dezembro, podem ser convertidas em uma ou ma is áreas de reabilitação urbana, nos termos do referido decreto -

le i. 

A conversão das áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística deve ocorrer no prazo de dois 

anos contado da data de entrada em vigor do decreto-Iei ." 

Nesse sentido, e atendendo que a maioria dos edifícios de propriedade municipa l e da Viseu Novo se 

encontram reabi litados ou em processo de reabi litação, o desenvolvimento deste trabalho será executado durante 

VISEU NOVO - SRU, S.A. I Casa do Miradouro I Largo Alltóllio José Pereira 3500 - 080 VISEU 
Telefollel Fax: 232 448 098 I N° Matriculai NIPC 507.406. 33 



o 1º semestre de 2014, mobilizando-se praticamente toda a equipa à sua elaboração, do que poderá advir novas 

zonas de intervenção. 

3.24. REQUAlIFICAÇÃO DA RUA JOÃO MENDES 

Os moradores manifestam-se insatisfeitos com a rua, considerando-a perigosa pelo que a Viseu Novo 

considera essencial desenvolver durante o ano de 2014, os projetos de requalificação da Rua João Mendes, tendo 

em consideração os seguintes objetivos: 

- Iluminação pública mais adequada; 

- Construção de passeios (de forma a impedi r que os carros sejam estacionados à porta das residências e 

para que os peões consigam circular de forma mais segura); 

- Desenvolver os necessários procedimentos, em articulação com os proprietários, com vi sta à 

requalificação dos edifícios devolutos e em mau estado de conservação; 

- Requalificação do pavimento e infraestruturas (designadamente ao nível do saneamento). 

Prevê-se que a execução dos trabalhos venha a ocorrer apenas em 2015. 
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Fotos 92 e 93: Aspetos da rua João Mendes Foto 94: Casa das Bocas 

3.25. REQUAlIFICAÇÃO DA RUA CÓNEGO MARTINS E DA RUA SOAR DE CIMA 

À semelhança da Rua João Mendes, também as ruas Cónego Martins e Soar de Cima (junto ao Jardim das 

Mães), necessitam de requalificação, pelo que também se desenvolverão os necessários projetos nos últimos 

meses de 2014, com execução programada para 2015. 

A Rua Cónego Martins é atua lmente constituída por 18 edifícios, dos quais três estão em ruína. 

No segu imento da auscultação de pessoas que residem e trabalham na referida rua, e após análise do 

local, a Viseu Novo irá propor: 

- Requalificação do pavimento e infraestruturas (eventua lmente, com instalação de passeio num dos lados 

da rua); 

-Desenvolver os necessários procedimentos, em articulação com os proprietários, com vista à 

requalificação dos edifícios devolutos e em mau estado de conservação. 
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Fotos 95, 96 e 97: Aspetos da Rua (ónego Martins 

3.26. REQUALlFICAÇÃO DE FACHADAS 

Apesar da reabilitação do edificado ser responsabilidade de cada proprietário, a Vi seu Novo prevê em 

2014 desenvolver os necessários procedimentos com vista à recuperação das fachadas dos edifícios localizados nas 

ruas e praças de maior visibilidade da Zona Histórica, através de uma metodologia de articulação com os 

proprietários, sem prejuízo do disposto no quadro lega l incidente sobre esta matéria. 

O investimento com esta rúbrica ronda os 48.500€. 
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4. Recursos Humanos 

A Gestão de Recursos Humanos tem um papel fundamental no desenvolvimento das empresas, já que é 

através das pessoas que as metas e objetivos traçados são atingidos. 

A expressão "as pessoas são o ativo mais importante da organização", muitas vezes usada como um 

lugar-comum, transforma-se num lema a seguir para garantir o sucesso, nomeadamente em tempos mais difíceis. 

Torna-se, assim, importante compreender a forma como as pessoas devem agir para executar 

corretamente o seu trabalho. Para ta l, é crucial definir e descrever as atividades e responsabilidades principais 

exigidas em cada função. 

Poderemos dizer que a gestão de Recursos Humanos começa na análise e definição das funções 

necessárias a uma organização e como forma de garantir o seu sucesso. 

O corpo técnico da Viseu Novo SRU tem um papel preponderante no cumprimento dos objetivos globais a 

que a empresa se propôs cumprir. Trata-se de um capital humano, composto quase exclusivamente por Técnicos 

superiores e na sua maioria qual ificado, bem integrado em contexto de traba lho e organizado em departamentos, 

que vai de encontro ao cumprimento das metas estabelecidas pela empresa. 

A evolução do quadro de pessoal, ao longo da existência da sociedade foi a segu inte até ao final de 2013: 

Número de pessoas ao serviço 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A 2 de Janeiro 353 779 

Em 31 de Dezembro 4 3 7 7 9 9 

Relativamente à repartição do pessoa l pelas diversas categorias e víncu los contratua is, 

predominantemente na estrutura da empresa vigora o contrato por tempo indeterminado, sendo os Técnicos 

Superiores aqueles que são mais representativos na estrutura habi litaciona l da empresa, num total de 9 

elementos. 

Em relação à estrutura habi litacional, a empresa é constituída na sua maioria por colaboradores do sexo 

feminino, sendo a média etária dos funcionários de 34 anos. 

Ao nível das qualificações académicas, os nove colaboradores são licenciados nas várias áreas 

(Arquitetura, Engenharia Civil, Marketing, Comunicação Social, Psicologia, Economia e Contabilidade de 

Administração) . A afetação dos profissionais desta empresa distribui-se pelas segu intes áreas de atividade: 

Núcleos Funcionais da Empresa 2008 2009 2010 2011 

Núcleo Administrativo e Financeiro 1 1 2 2 

Núcleo Técnico 3 2 5 5 
Total 4 3 7 7 
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A distribuição por categoria profissional é a seguinte: 

Qualificação profissão 2009 20010 2011 2012 2013 

Coordenador 1 1 1 O O 

Técnico Superior 2 5 5 8 8 

Administrativo O 1 1 1 1 

Total 4 7 7 9 9 

Por último, acresce referir que a empresa é constituída por um leque bastante diversificado de categorias 

profissionais, o que assegura a existência de níveis de gestão intermédios permitindo um acompanhamento mais 

próximo da execução e cumprimento de objetivos delineados superiormente. 

Podemos afirmar que a Viseu Novo SRU é uma empresa jovem, unida, organizada e focalizada na 

prossecução dos seus objetivos. 
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5. Situação Económica e Financeira da Viseu Novo, SRU 

Relativamente aos aspetos de natureza económica e financeira, sal ienta-se que dada a natureza não 

comercial da missão e da atividade da Vi seu Novo, a grande parte dos custos do exercício foram financiados pelos 

Contratos-Programa celebrados entre a SRU e o Município de Viseu. 

Os principais desvios verificados são exp licados pelos segu intes factos: 

• Algum atraso verificado nas obras de reabi litação em edifíc ios ou espaço publico, devido à 

existência em obra de imprevistos não detetáveis em fase de projeto, nomeadamente, relativos à 

constituição do solo e estado das infraestruturas; 

• Atraso verificado no lançamento das novas empreitadas, decorrentes das indefinições quanto ao 

respetivo financiamento; 

• Prolongamento não esperado na elaboração dos projetos de reabilitação dos ed ifícios municipais, 

em parte devido à especificidade dos projetos subjacentes a imóveis localizados na Zona Histórica. 

Não obstante os problemas vividos no Centro Histórico de Viseu, inerentes à degradação do edificado, ao 

envelhecimento da população e à perda de centralidade, num processo semelhante a muitas outras cidades 

portuguesas, têm sido variadas as ações de melhoria promovidas pela Câmara Municipal de Vi seu e outros 

parceiros. Com efeito, em diversos espaços da cidade, em particular no centro histórico e na envolvente imediata, 

foram real izadas intervenções ao nível da reabilitação do edificado, da requ alificação e valorização paisagística do 

espaço público, da criação ou beneficiação de percursos pedonais, que globalmente, têm vindo a contribuir para a 

revitalização de Vi seu e para a sua afirmação como centro estruturante do sistema urbano regiona l e nacional. 

5.1. Balanço e Demonstração de Resultados: 

Relativamente aos aspetos de natureza económica e financeira, sa lienta-se que a natureza não comercial 

da missão e da atividade da Viseu Novo SRU, tem, para além da capacidade de geração de meios próprios, de 

poder contar com apoios públicos que permitam complementar o suporte à sua atividade. 

Assim, a exploração de 2013 apresenta um Resultado Líquido negativo de (-) 381.640,30€, que 

corresponde à diferença entre os rendimentos (1.970.847,65€) e os gastos (2.352.487,95€).Os gastos dizem 

respeito, essencia lmente, a despesas com pessoal (242.688,04€) e a fornecimento e serviços externos 

(1.543.490,04€), e imparidades registadas no valor de 239.352,85€. 

Os rendimentos provêm das vendas e serviços prestados (1.761.819,92€), da Variação nos inventários da 

produção (202.760,53€) e de juros e outros rendimentos no valor de 5.797,20€. 
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2013 2012 

Valor % Valor % 

Ativo Não Corrente 

At ivo Fixo Tangível 3.647,51 € 0,47 5.102,78 € 0,48 

Propriedades de Investimento 319.000,00€ 41,52 

Ativo Fixo Intangivel 125,35 € 0,016 856,55 € 0,08 

Ativos por impostos Diferidos 3.385,84 € 0,44 6.771,67 € 0,64 

326.158,70 € 42,45 12.731,00 € 1,2 

Ativo Corrente 

Inventários O€ ° 664.262,32 € 62,74 

Clien tes 109.447,74 € 14,24 3.354,15 € 0,32 

Estado e outros entes públicos 9.870,20 € 1,28 10.002,02 € 0,94 

Outra contas a receber 50.203,08€ 6.53 100.175,26 € 9,46 

Diferimentos 4.754,27 € 0,62 2.320,22 € 0,22 

Ca ixa e Depósitos Bancá rios 267.957,65 € 34,87 265.961,88 € 25,12 

442.232,94 € 57,55 1.046.075,85 € 98,8 

Total do Ativo 768.391,64 € 100,00 1.058.806,85 € 100 

Capital Próprio e Passivo 

Capita l Próprio 

Capital Realizado 1.000.000,00 € 130,14 1.000.000,00 € 94,45 

Resul tados Transitados -99.634,24 € -12,97 -80.071,23 € -7,56 

Out ras variações no ca pita l 
579,22 € 0,08 781,27 € 0,07 

próprio 

Resu ltado líquido do período - 381.640,30 € -49,67 -91.814,02 € -8,67 

Total do Capital Próprio 519.304,68 € 67,58 828.896,02 € 78,29 

Passivo 

Pass ivo não corrente 

Pass ivos por impostos diferidos 193,08 € 0,03 260,43 € 0,02 

193,08 € 0,03 260,43 € 0,02 

Passivo Corrente 

Fornecedores 143.609,46 € 18,67 143.797,27 € 13,58 

Estado e outros entes públicos 23.291,96 € 3,03 20.293,39 € 1,92 

Financiamentos Obt idos 49.023,20 € 6,37 50.263,52 € 4,75 

Outra contas a paga r 32.524,99 € 4, 23 15.296,2 2 € 1,44 

Diferimentos 444,27 € 0,058 

248.893,88€ 32,37 229.650,40 € 21,69 

Total do Passivo 249.086,96€ 32,39 229.910,83 € 21,71 

Total do Capital Próprio + 
768.391,64€ 100,00 1.058.806,85 € 100 

Passivo 

VISEU NOVO - SRU, S.A. I Casa do Miradouro I Largo Antônio José Pereira 3500 - 080 VISEU 
TelefoneI Fax: 232 448 098 I N° MatriculaI NIPC 507.406. 

Variação I 
Valor % 

-1.455 ,27 € -28,52 

319.000€ 

-731 ,20 € -85 ,37 

-3 .385 ,83 € -49,99 

313.427,70 € -163,88 

-664.262,32€ -100 

106.093,59 € 3163,05 

-131 ,82 € -1,32 

-50.115 ,99 € -50,Q3 

2.434,05 € 104,91 

1.995,77 € 0,75 

-603.987,00€ -57,74 

-290.559,00 € -27,44 

0,00 € 0,00 

-19.563,01 € 24,43 

-202,01€ -25,86 

-289.826,00 € 315,67 

-309.591,00 € -37,35 

-67,35€ -25,86 

-67,35€ -25,86 

-331,62 € -0,23 

2.998,57 € 14,78 

-1 .240,3H -2,47 

17.228,77 € 112,63 

444,27 € ° 
19.099,67 € 124,71 

19.032,32€ 8,28 

-290.559,00 € -27,44 
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A observação dos balanços em 2013-12-3 1 e 2012-12-31, permite retirar as seguintes conc lu sões:~ 
- Ainda que o Ativo tenha diminuído, considera-se que decorreu do decrescimento dos capita is próprios, 

mantendo, no entanto, o equilíbrio patrimonia l e de estrutura dos capitais; 

- A rubrica de Inventários deixou de ter reflexo na contabil idade, atendendo que não existem obras em 

curso, nem obras acabadas, afetas ao património edificado próprio, mas destinadas à venda, uma vez que foi 

entendido afetar os ed ifícios acabados propriedade da SRU ao mercado de arrendamento; 

- Em resu ltado da conc lusão da candidatura ao QREN (Projeto "GARU"), verificou-se uma redução 

substancial da rúbrica "Subsíd ios à Exploração"; 

- Fina lmente, uma referência ao Passivo que este ano aumentou ligeiramente em relação a 2012 

(19.032,32€). 

A Demonstração de Resultados por natureza apresenta os resu ltados das operações económicas (Gastos e 

Rendimentos) da empresa, durante o exercício económico de 2013: 

2013 2012 Variação 

Va lor % Valor % Valor % 

Re ndimentos 

Vendas e se rviços prestados 1.761.819,92 € 89,39 573.087,99 € 65,69 1.188.732,00 € 207,43 

Variação de inve ntários da produção 202.760,53 € 10,29 235.095,28 € 26,95 -32_334,80 € -13,75 

1.964.580,45 € 99,68 808.183,27 € 92,63 1.156.397,00€ 143,09 

Subsíd ios à exploração 470,00 € 0,02 53.320,46 € 6,11 -52 .430,50 € -98,33 

Aumento justo va lor 0,00 € 0,00 0,00 € ° 0,00 € 0,00 

Outros re ndime ntos e ganhos 1.494,15 € 0,08 4.197,00 € 0,48 -2702,85 € -64,40 

Juros e rendimentos similares obtidos 4.303,05 € 0,21 6.742,83 € 0,77 -2439,78 € -36,19 

6.267,20 € 0,32 64.260,29 € 7,37 -57.993,10€ -89,59 

Total rendimentos 1.970.848,00 € 100,00 872.443,56 € 100 1.098404,00€ 125,90 

Gastos 

Fornecimento e Serviços Externos 1.543.490,04 € 65,61 750.130,20 € 77,79 793.359,84 € 105,76 

Custo das mercadorias vendidas e das 
311.210,00€ 13,23 311.210,00€ 

matérias consumidas 
O 

Gastos com o Pessoa l 242.688,04 € 10,32 152.635,13 € 15,83 90.052,91 € 59,00 

Imparidade de Inventários (perdas/reversões) 60.727,96 € 2,58 42.949,20 € 4,45 17.778,76 € 41,39 

Outros Gastos e Perdas 6.888,17 € 0,29 6.994,06 € 0,73 -105,89 € -1,51 

Reversões de de preciação e amortização 2.186,47 € 0,09 6.389,61 € 0,66 -4_203,14 € -65,78 

Im paridade de ativos 
178.624,89 7,6 178.624,89€ ° depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 

Ju ros e Gastos similares supo rtados 2.916,60 € 0,12 435,09 € 0,05 2.481,51 € 570,34 

Imposto sobre re ndime nto do período 3.755,78 € 0,16 4.724,29 € 0,49 -968,51 € -20,50 

Total de gastos 2.352.487,95 € 100,00 964.257,58 € 100 1.388.230,37 € 143,97 

Resultado antes de depreciações, gastos de 
-198,459 ,61 € -87_007,86 € 

financiamento e impostos 
Resultado operacional (antes de gastos de 

-379.270,97 € -93 _397,47 € 
financiamento e impostos) 

Resultado antes de impostos -377.884,52 € -87_089,73 € 

-381.640, 30 € -91.814,02 € 
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Os Gastos reconhecidos no exercício de 2013 apresentam no seu conjunto uma variação positiva 

relativamente ao ano anterior, assumindo particular relevância os Fornecimentos e Serviços Externos, que, como 

já se referiu, resultam, em grande parte, de um aumento da at ividade com reflexo nos proveitos por serviços 

prestados, tendo durante o ano sido desenvolvidos e concluídos alguns projetos que tiveram o seu arranque 

efetivo em obra em 2013. O aumento dos FSE corresponde a 793.359,84€. 

Com efeito, o volume de Fornecimentos e Serviços Externos aumentou na mesma medida em que 

aumentou a faturação, sendo que é relevado em subcontratos um valor equivalente ao faturado, nas obras que 

são objeto de Contratos-Programa com o Município. 

Quando comparados com o ano de 2012, os gastos com Pessoal sofreram um aumento significativo, 

motivado pelo encerramento do projeto "GARU - Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana" (QREN), que 

assegurou durante quase 3 anos uma comparticipação a fundo perdido de 85%, nos honorários de 4 Técnicos, pela 

entrada de mais dois colaboradores: uma Técnica Superior de Psicologia e uma Técnica de Comunicação, que 

entraram no final do ano de 2012 (completando um ano serviço em Novembro de 2013), pe lo pagamento de 14 

meses (em detrimento dos anteriores 12 meses impostos); assim como a entrada de um Administrador Executivo 

com funções remuneradas. 

Apesar da gestão cautelar prosseguida, é de salientar o registo das Imparidades de Ativos Depreciáveis 

relativo à diminuição do valor do património edificado propriedade da Vi seu Novo situado na Rua Escura nº 11-17, 

na Ca lçada da Vigia 7-15 e Rua Direita 91-97. 

Atendendo que a finalidade destes imóveis é o arrendamento, procedeu-se à sua reclassificação 

contabilística como "Propriedades de Investimento", passando a apl icar-se a Norma Contabilística e de Relato 

Financeiro 11 a cada um destes ativos; 

De acordo com a alínea e) da NCRF 11, a SRU apresenta (no anexo às contas) o justo valor das 

propriedades de investimento, incluindo o intervalo de estimativas dentro do qual é provável que o justo valor 

recaia. Tal, resultou da avaliação de cada um dos referidos imóveis, por perito independente com qualificação 

profissional reconhecida e relevante experiência recente nas localizações e nas categorias das propriedades de 

investimento em questão. 

O Aumento dos Rendimentos deveu-se maioritariamente ao facto das obras programadas se terem 

desenvolvido a bom ritmo, sendo o restante crescimento derivado da variação de existências originada pela 

reabilitação dos edifícios na Rua Escura 11-17 e Calçada da Vigia, propriedade da Viseu Novo SRU. 

Finalmente, refira-se que o balanceamento entre gastos e rendimentos originou um Resultado Líquido do 

período negativo de -381.640,30€, sendo de registar, no entanto, que a degradação financeira resultante da 

aplicação do "Fair Value" não teve reflexo na situação financeira de curto prazo, como aliás se depreende dos 

indicadores de liquidez (geral, reduzida e imediata) e do Valor do Fundo de Maneio, permitindo que se possam 
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solver os compromissos de curto prazo com relativa segurança, aliás como se encontra devidamente demonstrado 

no quadro dos Fluxos de Caixa. 

6. Proposta de Aplicação de Resultados 

De acordo com o indicado no Balanço, Conta de Resultados e respetivos Anexos, o Conselho de 

Administração apresenta a seguinte Proposta a ser votada na Assembleia Geral de Acionistas para Aprovação de 

Contas do Exercício de 2013: 

"Propõe-se que o Resultado Liquido do Exercício, negativo de (-) 381.640,30€ (trezentos e oitenta e um mil, 

seiscentos e quarenta euros e trinta cêntimos) depois de aprovado pelos Senhores Acionistas seja afeto à conta de 

Resultados Transitados e que, nos termos do previsto no nº 2, do artº. 40º da Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto, os 

Senhores Acionistas deliberem igualmente proceder, na proporção das ações detidas, à cobertura financeira do 

resultado negativo apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013." 

7. Considerações relativas ao art.º. 66º do Código das Sociedades Comerciais e outras referências 

Em observância do previsto nas alíneas e) e g) do nº 5º do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais 

(Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março), não se registaram em 2013 as situações aí consagradas. 

Nos termos do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de Outubro, e art.º 2º do Decreto-Lei n.º 

534/80, de 7 de Novembro, respetivamente, declara-se não existirem dívidas por regularizar à Segurança Social, ao 

Estado ou a outros Entes Públicos. 

8. Conclusão 

A Viseu Novo SRU, enquanto empresa pública do setor empresarial do Estado, foi constituída para ser um 

instrumento de apoio na concretização das políticas de reabilitação urbana para a ACRRU de Vi seu. 

Como se verifica, a requalificação urbana dos centros históricos das cidades é objetivo público que uma 

adequada política do ordenamento do território deve prosseguir. Não obstante esta tutela ser do interesse 

público, é sobre os proprietários que impera a obrigação de promover a reabilitação dos imóveis. Nessa medida, 

parece natural que este desejo seja conseguido através da conjugação de ações entre entidades públicas e 

privadas. 

Os centros históricos assumem-se como espaços de referência, mercê da herança sociocultural e 

patrimonial. O reconhecimento do valor cultural do centro histórico é a sua atua l atratividade. Mas um espaço 

geográfico que não se vive, torna-se um desperdício, um custo social e económico, facto que se agrava quando se 

trata de um espaço de memória coletiva que se perde. É no sentido de inverter este quadro que surgiu a Viseu 

Novo SRU, entidade dotada de personalidade jurídica própria e constituída para a realização de, nomeadamente 

projetos urbanísticos específicos e de promoção do ordenamento do território . 
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Surgiu por imperativos públicos e em resposta à efetiva degradação das condições de habitabilidade, de 

salubridade, de estética e de segurança da Zona Histórica de Viseu. 

Essencia lmente, o objetivo é a requalificação do parque habitacional tendo em vista o repovoamento do 

centro Histórico. Em segundo lugar, desenvolver e promover as atividades económicas como complemento à 

função habitacional e como fator de atração de novos habitantes e de mais investimentos. Paralelamente, 

revitalizar o espaço público, melhorando as acessibilidades, infraestruturas e mobiliário urbano. Por último, 

dinamizar o turismo, cultura e lazer. 

As principais vantagens da atividade desenvolvida pela Viseu Novo SRU, são: 

• A eficaz gestão de recursos no processo de reabi litação urbana; 

• Promoção e orientação para a elevação dos níveis de Bem-Estar, desenvolvendo uma política de apoio 

socia l e participação em iniciativas conjuntas, público-privado; 

• Incentivar e apoiar os proprietários à recuperação do parque ed ificado, a fim de lhe restituir condições 

dignas de salubridade, segurança e conforto; 

• Revitalizar a zona histórica, dando-lhe mais segurança e tornando-a mais atrativa, potenciando o 

desenvolvimento das atividades económicas, o que se traduzirá em ganhos quantitativos para o 

Município. 

Como ficou explícito nos pontos anteriores, o Centro Histórico de Viseu apresenta características únicas, 

quer ao nível do seu edificado quer ao nível do espaço público, grande parte delas resultado de sucessivas 

transformações operadas num passado secu lar. 

No entanto, não obstante o conjunto de programas e ações desenvolvidos no Centro Histórico, tem-se 

vindo a verificar um processo de degradação do seu património ed ificado e paisagístico, associado a processos de 

transformação da dinâmica das cidades, que abrange não só a dimensão física, como também a socia l e 

económica, com reflexo na diminuição e envelhecimento da população, na desqualificação da atividade comercial 

e na própria perda de centralidade e de vivência do espaço público. Para que a situação de regressão se consiga 

suster e inverter é fundamental que associado ao conjunto de intervenções desenvolvidas até à data, sobretudo a 

nível do espaço público e em algum património municipal, se efetive uma ação concertada que fomente a 

reabilitação do edificado e que sirva como "mola impulsionadora" da revitalização do centro. 

Os objetivos prosseguidos para a operação de reabilitação urbana do Centro Histórico de Viseu, estão 

alinhados com os objetivos definidos pela legislação atual, podendo-se materializar no seguintes itens: 

a) Implementar estratégias que fomentem a reabilitação do edificado degradado e devoluto; 

b) Promover o repovoamento do centro histórico, através de medidas direcionadas para a captação de 

novos residentes e utentes; 

c) Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna e promover a coesão socia l; 

d) Manter e afirmar a identidade cultural como forma de afirmação urbana; 

e) Garant ir a qualidade de vida e a sustentabi lidade dos espaços urbanos; 

f) Promover e atrair funções urbanas inovadoras e competit ivas, nos espaços urbanos recuperados; 

g) Fomentar a coexistência dos vários usos no centro histórico, habitação, comércio e serviços; 
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.~ h) Fomentar a melhoria do desempenho energético-ambienta l do edificado; 

i) Acentuar a realização de eventos como forma de conquistar uma crescente dinâmica de fátores de 

animação urbana. 

Tomando por base o objetivo central da atividade da Vi seu Novo como sendo a operação de " reabilitação 

do edificado", considerando o diagnóstico efetuado e os objetivos atrás definidos, apontam-se as seguintes 

prioridades de intervenção da estratégia de reabi litação urbana: 

1. Promover a reabilitação do edificado, por parte dos proprietários criando condições de apoio a nível 

financeiro, logístico e de informação/divulgação; 

2. Concretizar ações conexas como o programa "Reabilitar para Arrendar", de forma a gerar uma 

dinâmica positiva e exemplificativa. 

3. Desenvolver políticas de repovoamento do centro histórico, gerando dinâmicas positivas em face das 

operações de reabilitação efetuadas. 

4. Criar condições para atrair novas atividades económicas. 

Com o Orçamento de Estado para 2014, os apoios resumem-se aos Incentivos de Natureza Fiscal: o IVA a 

ta xa reduzida nas obras de reab ilitação urbana, a isenção de IMI durante cinco anos, a isenção de IMT na primeira 

transação onerosa ou a dedução à coleta do IRS de 30% dos custos com a reabilitação, até ao limite de 500€. 

É com base nesta vi são de futuro e na sua resposta operacional que se "desenha" a Estratégia de 

Reabilitação Urbana da Viseu Novo SRU, numa resposta aos muitos e diversificados desafios que - hoje e no futuro 

próximo - se colocam à reabilitação e revitalização desta área. 

9. Agradecimentos 

Finalmente, o Conse lho de Administração deseja agradecer a todas as pessoas e entidades que, de algum 

modo, têm contribuído para o desenvolvimento da atividade da Vi seu Novo, SRU e o cumprimento do seu objeto 

social, desde logo os Acionistas e, de forma especial, os Colaboradores, pelo seu trabalho, profissionalismo e 

dedicação, sem os quais o desempenho da Sociedade não teria sido possível. 

10. Listagem de Acionistas 

Nº de Ações Capita l Subscrito 

Nominativas (Euros) 

Município de Viseu 5500 550.000 

Instituto da Habitação e Rea bilitação Urbana IP 4500 450.000 

VISEU NOVO - SRU . S.A. I Casa do Miradouro I Largo Antônio José Pereira 3500 - 080 VISEU 
Telefonei Fax: 232448098 I N° Matriculai NIPC 507.406. 

% Capital Detido 

55,0 

45,0 
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Viseu, 14 de Março de 2014 

o Conselho de Administração 

António Joaquim de Almeida Henriques 

__ ~_IJrtI_'_"_' _.:>_ ::1'b_ ':._W_ ' ')_j._u)_~_l_4<.,.._ 1 
Jorge Amável da Silva Quintela 
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Capitulo 11. Contas de 2013 

Balanço 

Demonstração de Resultados 

Anexo ao Balanço e à Demonstração de resultados 

Demonstração de Fluxos de Caixa 

Demonstração das Alterações no Capital Próprio 

VISEU NOVO - SRU, S.A. I Casa do Miradouro I Largo Antônio José Pereira 3500 - 080 VISEU 
TelefoneI Fax: 232448098 I N° MatriculaI NIPC 507.406. 46 



Balanço - (modelo normal) 
a 31-12-2013 

(montantes em euros) 

~,-._ .. ' . _r~T ~ ~:I>::'-:-_;~~~:-'~~f'~;T~' 

IRUBRICA:S . NOTAS 

AnNO 

Ativo não OOi1'ente 

Ativos fh:os tangíveis 8 

Propl ·edacl.os de investimento 12 

Ativos intangíveis 7 

Ativos por impostos dif;eridos 26 

At!:D\l'O mt'r~tl:e 

Inventários 19 

Oientes 28 

Estado e outros entes públicos 26 

Outras contas a receber 28 

Diferimi!nlDs 

Cah(a e depósitos bancários 4 

Total do ativo 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

CaQlital I,llróprto 30 

Capital realizado 28 

Resultados transitados 

Outras variações no capital próprio 23 

Resultado líquido do período 

Total do capital próprio 

Passivo 

Passivo não COITente 

Passivos por imposlDs diferidos 26 

Passivo corrente 

Fornecedores 28 

Estado e outros entes públicos 26 

Financiamentos obtidos 11 ;28 

Outras contas a pagar 28 

Diferimentos 

Total do passivo 

Total do capital próprio e do passivo 

~'f~ \ 

VISEU OVO SRU SOCIEDADE DE 
REABILITAÇÃO URBANA SA 

D~:rAS 

2012 I 
I 

3.647,51 5.102,78 

319.000,00 

125,35 856,55 

3.385,84 6.771,67 

326.158,6'0 12.6'31,00 

664 .262,32 ' 

109.447,74 3.354,15 

9.870,20 10.002,02 

50.203,08 100.175,26 

4 .754,27 2.320,22 

267.957,65 265 .961,88 

442.232,94 1.046.015,85 

168.391,64 1.058.806,85 

1.000.000,00 1.000.000,00 

(99.634,24) (80.071,23) 

579,22 781,27 

(381.640,30) (91.814,02) 

519.304,68 828.896,02 

193,08 260,43 

193,08 260,43 

143.609,46 143.797,27 

23.291,96 20 .293,39 

49.023,20 50.263,52 

32.524,99 15.296,22 

444,27 

248.893,88 229.650,40 

249.086,96 229.910,83 

768.391,64 1.058.806,85 

Técnico Oficial de Contas 

U~ ~-<M./ k~o ~sA 



Demonstração dos Resultados pol' Naturezas -
(mode nonnrJl ) do padodo de 2013 

(montanl:es em eums) 

Vendas e 5elviços prestados 21 

Subsídios.':t E)\plolaçãO 23 

Variação nos invent3rios da produção 19 

Custo das m ercadorias \'endidas e das matérias ~ 19 

Fornecimentos e serviços ex!Et1flOS 

Gastos com o pessoal 6 

Imparidade de inv8llt áti(Js (perdas/ reversões) 19 

Oub'os rendimentos e ganhos 21 

Oub'os gastos e perdas 

Resultado a:ltres d-e depreciações,gastas de ftmmciamenl:o e 

Gastos/reversões de depredação e de amortização 7;8 

Impalldade de ativos depredáveis/ amol1izáveis (perdas/reversões) 

lResll.lBfraldlo OIJ)eU"à1ciOIlla:1 (élUlltes de g)élSI:OS de fitrlaociamei1l0 e 

Juros e rendimentos similares obtidos 21 

Juros e gastos simi lares suportados 11 

Resultado antes de impostos 

Imposto sobre o rend imento do período 26 

Resultado líquido do penado 

VISEU f«lVO SRU SOCIEDADE DE 
REABlllTAÇÃO URBANA SA 

" "~', \PERÍÓÕOS""'-" ." . . . ", .-
2013 , 2012 

1.761.819,92 573,087,99 

235.095,28 

(750.130,20) 

(152.635,13) 

(42.949,20) 

4 .197,00 

(6 .994,06) 

(87.007,8:6) 

(6.389,61) 

(178.624,89) 

(319.270,97) (93.397,41) 

4.303,05 6.742,83 

(2.916,60) (435,09) 

(371.8114,52) (87.089,73) 

(3.755,78) (4.724,29) 

(381.640,30) 

Técnico Oficial de Contas 

-y;L d~~c/.~ éf, ,/, 



Demonstração dos Ruxos de Caixa do 
período de 2013 

Fluxos de «".aixa dais atividades operacionais - método direto 

Recebimentos de clientes 

Pagamentos a fornecedores 

Pagamentos ao pessoal 
Caixa gerada pelas n n ", .. ;"N>oI'>C' 

'u",,,:>,-no ,nm l rt>t' ,,,hi;monln do imposto sobre o rendimento 

utros recebimentos/pagamentos 

fixos tangtí'eis 

Ativos intang/veis 

OulTos ativos 
IR'>n>lhirrl<> nl-n" provenientes de: 

Subsklios ao investimento 

Juros e rendimentos similares 

AU:l:os de caixa das atividades de investimento (2) 

Rp,'phlm"ntr)" provenientes de: 

de prejuizos 
Financiamentos obtidos 

Juros e gastos similares 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 

Caixa e seus equivalentes no inído do período 

Caixa e seus equivalentes no fim do períodO 

A Administração 

8 
7 

11 

11 

4 

\1ISEU NOVO SRU SOCIEDADE DE 
REABIlITAÇÃO URBANA SA 

117,781.42 

(200.,3031 52) 
(1,497,68) 

~3,O59(89) 

{177'1.Jí;JItJ>.J''I! lJ 

5,840,29 

27,740,69 

50,263.52 

435.09 

o Técnico Oficial de Contas 

, 



ALTERAÇÕES NO PERioDO 

Outras alterações reconhecidas no 
capital próprio 

2 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 
3 

RESULTADO INTEGRAL 
4=2+3 

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE 
CAPITAL NO PERÍODO 

Entradas para cobertura de perdas 

5 

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2012 

6=1+2+3+5 

Adminh ção 

6 

1.000.000,00 

Demonstração das Alterações no Capital Próprio do periodo de 2013 
(montantes em euros) 

(59.396,75) 

(SOA37,62) 

(50.437,62) 

29.763.14 

29.763,14 

(80.071,23) 

VISEU NOVO SRU SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO 
URlSANA SA 

3.154,53 893.320,16 893.320,16 

(2.3;3,25) (2.373,26) (2.373,25) 

( 2.313,26) (2,373,26) ( ~ . 313,26) 

(91.814,O~) I (91.014,02) (91,S14,02) 

(94.187,28) I (94 .187,28) (~4.101, 28) 

29 .763.14 29.iú3,1t1 

29.;63,14 

(91.814,02) 828.896,02 1128.896,02 

Técnico OFÍCial de Cohtas 

7~-L ~~(A~<>~ e" 



ALTERAÇÕES NO PERÍODO 

Outras alterações reconhecidas no 
capital próprio 

7 

RESULTADO ÚQUIDO DO PERÍODO 
8 

RESULTADO INTEGRAL 
9=7+8 

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE 
CAPITAL NO PERÍODO 

Entradas para cobertura de perdas 6 

10 

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2013 
1 1.000.000,001 

6+7+8+10 

~T~-t-~} 
~~ r->-- T~ 

Demonstração das Alterações no Capital Próprio do período de 2013 
(montantes em euros) 

(99.634,24) 1 

VISEU NOVO SRU SOCIEDADE UE REABI LfTAÇÃO 
URBANA SA 

(202,C"l 

(2bz,oS) 

(381.6~O,30) 1 (3B1.640,30) 1 (381.640,30) 

(3111.042,3!i) 1 (381.842,35) 1 (381.1142,35) 

72.251,01 

72.251,bl 

579,221 (381.640,30 ) I 519.304,681 519.304,GD 

·1 



ANEXO 

ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

VISEU NOVO SRU SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA SA 

ANO: 2013 
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1 - Identificação da entidade 

~ 1.1. Dados de ~dentifjcação 

ez---
Designação da ertidade: 
A Empresa VISEU NOVO RU - Sociedade de reabilitação Urbana SA NIF 507406672 é uma Sociedade de Capitais 
Públicos, constituida em 2006, tendo Sede 1 o Largo António José Pereira 3500-080 Vjseu, exercendo a adjvidade de 
Administração Pública - Actividades Económicas. 

2 - Referencial contabn nroco de preparação das demonstrações fina.nceiras 

2.1. Referencial contabiiístico utmzado 

2.2. 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com tDCIas as normas que " tegram o Sistema de 
Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, 
os Mode~os de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas ContabilÍsticas de Relato Financeiro 
(NCRf). Mais especificamente foram utilizadas as nom13S de acordo com o disposto no Decreto Lei 158/2009 de 13 de 
Julho. 

Na preparaÇo~ das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos: 

- Pressuposto da continuidade 
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e 
registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os principios contabilísticos geralmente 
aceites em Portugal. 

- Regime da periodização económica (acrésdmo) 
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu 
recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são 
reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período 
e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos". 

- Materialidade e agregação 
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. 
A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras. 

- Compensação 
Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respectivos itens de balanço e 
da demonstração dos resu ltados, pelo que nenhum activo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por 
qualquer rendimento, ambos vice-versa. 

- Comparabilidade 
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adaptados a 31 de Dezembro de 2013 são comparáveiS com os 
utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2012. 

Disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos nas 
demonstrações financeiras 

No decorrer do exercício não se verificaram quaisquer derrogações ao SNC. 

2.3. Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do 
período anterior 

As Contas do Balanço e da Demonstração de Resultados do exercício findo são comparáveis com as do exercício 
anterior. 
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3 - Principais polfticas contabílísticas 

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As ]"l ~ndpais bases de reconhoc'me '0 e meG uração utilizadas rorõm as seguintes: 

- Eventos subsequelltes 

Os €\1entos após a dat3 do balanço que proporcionem 'nformação adicional sobre condições que existiam nessa dat3 
são reflectidos /las demonstrações financeiras. caso existam eventos materialmente relevôntes após a data do balanço, 
são divulgados no ane)(o às demonstrações financeiras. 

- Hoeda de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, cor~stituindo esta a fundorlaJ e de apresentação. este 
sentido, os saldos em aberto e as transaGÇÕes em moeda esll 'angeira foram tranSIX>Stas para a moeda fundonal 
utilizando as taxas de câmbio em vigor à dat3 de fecho para os saldos em aberto e à data da t rallS3cção para as 
operações realizadas. 

- Act:ivos fixos tangíveis 

Os acüvos fixos tangíveis encontram-se registados ao cus1:o de aquisição, deduzido das depredações e das perdas por 
imparidéllde acumuladas. 

"'8 depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em confOlmidade com o 
período de vida útil estimado para cada dasse de activos. Não foram apuradas depredações por componentes. 

- Propriedades de investimento 
As propriedades de investimento compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir 
rendimento e/ou valorização do capital. Trata-se de activos que não são utilizados na produção ou fornecimento de 
bens e serviços que fazem parte do objecto social da entidade, nem para fins administrativos ou para venda no decurso 
da sua actividade corrente. 

A valorização é feita ao valor dos custo/construção deduzido das respectivas depreciações e perdas de imparidade. 

- Activos intangíveis 

À semelhança dos activos fixos tangíveis, os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, 
deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respectiva NCRF, na 
medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam 
controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor. 

As amortizações de activos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método 
da linha recta em conformidade com o respectivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de 
vigência dos contractos que os estabelecem. 

Nos casos de activos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objecto de 
testes de imparidade numa base anual. 

- Imposto sobre o rendimento 

A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa de 25%. Ao valor de 
colecta de IRC assim apurado, acresce ainda derrama, e tributações autónomas sobre os encargos e às taxas previstas 
no artigo 88° do Código do IRe. 

A Entidade procede ao reg isto de impostos diferidos, correspondentes às diferenças temporárias entre o valor 
contabilístico dos activos e passivos e a correspondente base fiscal, conforme disposto na NCRF 25 - Impostos 
diferidos, sempre que seja provável que sejam gerados lucros fiscais futuros contra os quais as diferenças temporárias 
possam ser utilizadas e com base na taxa normal de IRC em vigor à data de balanço. 

- Inventários 

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, Que inclui o custo dos materiais 
incorporados, mão-de-obra directa e gastos de produção considerados como normais. Não incluem gastos de 
financiamento, nem gastos administrativos. 
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3.3. 

: fulpa';da e de A~;'''S . _ . • . .. . . L~ ifeJ,i ~_ 
A data do balanço e efectuada uma availaçao da eXlstenCla ob]ectlva de lmpandades das quais resu!te, nomeadamente, 
um impacto adverso decorrente de eventos ou alterações de circunstâncias que indiquem ue o vé;1 r pela qu I os 
activos se encontrem rec nhecidos possa ser recuperável. 

- Clientes e outros vai res a receber 

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" est:ão reco! hecidas pelo seu '- Ior non·i~1. 

- Caixa e depósitos bancários 

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. 

- Provisões 

A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações 
futuras. Embora com a subjectividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessáli os 
para cumprimento destas obrigações futuras, a gerência procura sustentar as suas eKj:>edtativas de perdas num 
ambient-e de prudência . 

- FOl1lecedores e outras contas a pagar 

As contos a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são IBgistadas (>elo seu valor nominal, Que 
é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 

- Financiamentos bancários 

Os empréstimos são reg istados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses 
empréstimos. Os encargos financeiros apurados de com base na taxa de juro efectiva são registados na demonstração 
dos resultados em observânda do regime da periodização económica. 

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para 
diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos 
não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo. 

- Rédito e regime do acréscimo 

o rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da 
actividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (lVA), 
abatimentos e descontos. 

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é 
provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido 
substancialmente resolvidas. 

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do 
período a que dizem respeito. 

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o 
montante em dívida e a taxa efectiva durante o período até à maturidade. 

- Subsídios 

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsíd io 
venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber. 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento activos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no 
item de "Outras variações nos capitais próprios". são transferidos numa base sistemática para resultados à medida em 
que decorrer o respectivo período de depreciação ou amortização. 

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são 
reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento 
do subsídio. 

Juízos de valor (exceptuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo de 
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apricação das políticas contab·fisticas e que ti eram maior impacto nas quantias recoi heàda5 nas ~ 
de monstrações financeiras 1,/ _ I 

V\~ ti....,·, ~L--, 

A prepal:ação das demonstrações financeiras em conformidade com os princípios de reconhecimento e melruraçãj, 
NCRF Fequer que o Conselho de Adn lnistração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que poderão afedar o 
valor dos activ.os e passivos apresentados, em palt icular aaivos por impostos diferidos, activos TI tangíveis e provisões, 
as divulgações de éltJtivos e passivos .contingentes à data das demonstraçi5es financeiras, bem como os seus 
renditnenlus e gastos. A Empresa não possui ad ivos tangíveis nomeadamente, terrenos e edifícios, quanto aos 
,'estantes activos tangíveis estão c ntabilizados ao método do custo e as depreciações são consideradas pelo método 
das (judtas constantes e período de vjda útil estimado de acordo com o Decreto Regulamentar 25/2009. Os encargos 
com férias foram estimados com base nas remunerações de Janeiro de 2014 e prevê-se que sejam constantes todo o 
ano de 2014. 

4 - Fluxos de caixa 

4.1. Desag)regõJÇão dos \.~fores i rtSCritos na nIlbrica de caixa e em depósitos bancários: 

Descrição Saldo inicial Débitos Créditos Saldo Final 

cai,:a 

DejJÓsitO'; á ordem b"S.% I ,88 51.995,77 117.957,65 

Outros dejrisi los tr.n:álios ZOO.OOO,OO 50.000,00 150.000,\)0 

To têJI 2.6!>.!I61,38 51.9!15,77 S'iI.OOll,OO 267.957,65 

Quadro comparativo : 

Descrição Saldo inicial Débitos Créditos Saldo Final 

caixa 

I)epÓsitDs à ordem 187.4 13,56 12.1.451,68 65.961,88 

Outros depósi tos bancários 200.000,00 2.00.000,00 

Total 387.413,56 121.451,68 265.961,88 

6 - Partes relacionadas 

6.1. 

6.1.2. 

6.2. 

6.2.1. 

Identificação das partes relacionadas 

Empresas-mãe e outras entidades que participam no capital da empresa 

A Sociedade é participada pelo Município de Viseu em 55 % e pelo IHRU - I nstituto de Habitação e Reabilttação Urbana 
em 45 % . 

Transações entre partes relacionadas 

Natureza do relacionamento com as partes relacionadas 
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6.2.2. 

6.2.3. 

A Viseu Novo executa a"'lVés de conba_ programas obcas de ,-eabilitação umana na kf:/;;,ri&. H;:C:;z de ,,1/ 
Viseu, prol.riedade da Empresa Mãe I~un icípio de Viseu. ' (f 
Algumas obras Em .construção: 
Rua do G_mérc'o; D'reita; Solar C ne'e dos Primes. 

Tra~sações e saldos pellldentesr conforme quadro seguinte: 

a) TransôlCJÇÕeS com partes relacionadas 

No decUl50 do exercício de 2013 furam efectuadas as seguintes transacções: SelViços Prestados: 

Município de Viseu ---------------------------------------- 1.450.609,92 € 

11) Saldos com j}artes relacionadas 

Município de Viseu-----------------------------------------
IHRU - Saldo não coberto prejuízo de 2012-------
IHRU - Financiamentos Obtidos----------------------------

109.447,74 € 
43.914,67 € 
49.023,20 € 

RelmUlneraç5es do pessoaU chave da gesftão, conforme quadro seguinte: 

Remunerações do pessoal dlave da gestão: 

Não há remunerações dos membros do Conselho de Administração das Empresas Parücil>antes. 

7 - Ativos intangíveis 

7.1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis, conforme quadro seguinte: 

Descrição 

TOTAIS ATIVOS 
INTANGfvEIS 

Vd.tv bruto lDti1I no fim do 
penixlo 

A~dCU""J_ 
totais no fim do petiodo 

VIDA IÍTIL INDfflNIDA 

Saldo no inicio do penado 

Vakx lÁ1 uido no fim do 
penado 

VIDA IÍTIL DEFINIDA 

Vak:>r bru to no início 

Saldo no In(clo do periodo 

VariaçOes do periodo 

Total de: aumentos 

Amortizações do periOOo 

Tota l diminuições 

Saldo no nna l do periodo 

Trespasse 
Projetos Programas de Propriedade Outros ativos 

desenvolvImento computador Industnal Intangíveis 

4.47S,SO 

4.350,15 

4.475.50 

3.618,95 

856,5S 

(731,20) 

731,20 

731,20 

125,35 
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Ativos 
intangíveis 
em curso 

Adiantamentos 
at. IntangívetS 

TOTAL 

';.475,50 

4.3SIUS 

4 .47S.50 

3.618.95 

SS6,5S 

(73 1,20 ) 

731,20 

731,20 

125,35 



Quadro comparativo : 

TOTAIS ATIVOS 
:rrtf<NGi\'Us 

{'.fi/r ó-u.'o ::t~1 nJ fim t!.J 
p!!.'1X1.:; 

/. ru -tlza;:j5 a:u:nJa.:;i!S 
tOJi;s R) fim dv pei'xio 

VroA ÚYIL INOUIKIDA 

~ali)r Iqu:.1o ro fim d,J 
P"riodo 

VIDA ÚTIL DEF.lNIDA 

Saleto no finr ... 'io d:> 
periodo 

Total di:ninu.ições 

8 - Ativos fixos tangíveis 

Projetos 
desenvolvimento 

Programôs de 
computador 

3:61$,.05 

.. ue~,'S3 

2.158,"i:l1 

2..1134,90 

( 1.4Y.l,35) 

1.460,35 

1.460,35 

SSfi,§5 

Propriedade 
Industrial 

Outros atflos 
intangivels 

8.1. Divulgações sobre ativos fixos .tangíveis, conforme quadro seguinte: 

Descrição 

Valor" bruto no inicio 

Depre:i3~ acumuladas 

SoIldo no Inlolo do perloclo 

Va riações do periodo 

Total de aumentos 

Toal diminuições 

Depiecioçiies do periodo 

SoIldo no fim do perio6o 

Võb' Ixvlo no fim do peri:xJo 

~ «un1UliKJds no 
fimdo~ 

Terrenos e 
rerursos 
naturais 

Edifióos e 
outras 

construções 

Equipamento 
básk:o 

Equipamento 
de transporte 

Equipamento 
administrativo 

28.956,01 

25 .7~5,70 

3.210,31 

(982,17) 

982,17 

982,1 7 

2 .228,14 

1S.9S6,01 

16.711,87 
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Equipamentos 
bio!ágk:os 

I-\UVOS 

,ntangil/e!s 
em curso 

Outros AFT 

U 31,01 

2.838,54 

1.892,47 

(473,10 ) 

473,10 

473,10 

1.419,37 

4.731,01 

3.311,64 

Auj~ntamento5 

at. Intangivels 

AFT em curso 

3.6.!S,.!>S 

4.193,SO 

2. 158,60 

2.0:>4,90 

(! .46:1,lS) 

H50,35 

1 .~35 

65{i,55 

Adiantam-antos 
AFT 

TOTAL 

33.637,02 

29.5&1,24 

5 .102,78 

(1.455,27) 

1.455,27 

1.~55,27 

3 .647,51 

3J.681,(J] 

30.039,51 



Quadro compar-tivú: 

Terrenos e 
recursos 
naturaIs 

Edificios e 
outras 

construções 

L~knJ~ 
Descrição Equipamento Eqwpamento Equipamento EqUIpamentos Outros AFT AfT em C~r5" iia"A"'FTmenlv- TOTAL 

básico de trallSj)Orte administrativo biológicos 

'êd:rr tr.uto n) iní:jJ 2;.9;13,01 4 .;31 ,01 

2J2e3,54 2.:'65,44 

6.616,47 2 .365,57 

Voriações do perit>clo (3.406,16 ) (473,10) 

Tat31 dimin ulç6es 473,1.0 

~ 73,'O 

1 .050,00 n,lID 

3.210,31 1 .$2,47 

J~lJr b:uto n.J rr.n ti:J peú:b .!9.9S:i,Ol ~.7Jl, Ol 

Q:;?-e....~a=Irr..'1:a3S rt:) 
(,rr" ÍJ p"n~:i.J 2S.1~S.70 .!.8J$,~ 

8.4. 

a) Bases de mensuração: 
Os activos tangíveis estão valorizados pelo modelo do custo, segundo o qual um item do activo tangível é escriturado 
pelo seu custo menos depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. Os activos intangíveis estão 
valorizados com o modelo do custo, segundo o qual um item do activo intangível é escriturado pelo seu custo menos 
amortizações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. 

b) Vida útil dos activos fixos tangíveis e intangíveis: 
Activos tangíveis: 
Equipamento Administrativo 3 a 8 anos 
O. Activos Fixos Tangíveis 10 anos 

Activos Intangíveis: 
Programas de computador 3 anos 

c) Não existem activos tangíveis dados como garantias d passivos. 

11 - Custos de empréstimos obtidos 

11.2. Política contabilística adaptada nos custos dos empréstimos obtidos capitalizados no período e respetiva 
taxa, bem como os reconhecidos em gastos: 

Os custos dos juros e outros incorridos com empréstimos foram reconhecidos como gastos de acordo com o regime do 
acréscimo. 
A taxa de juro contratada é a euribor a seis meses acrescida de spread de 2.1% 
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32.G37,o."! 

23.·j54,99 

8 .982,04 

(3 .879,26) 

4 .929,26 

; .~,2ii 

1.050,D'J 

5 .102,78 

JJ.5!J7,a:! 

28.m,X 



12 - Propriedades de -n esti'mento Lfc9. ftu.i 
12.1.. 

1 2..10. 

Diyulgaçães sobre propriedades de investimento ao justo valor, confonne quadro seguinte: 

A \'aJoriz-ação é fciíB ao 'ai . d 

Descrição 

Vabr I.n.no no inko 

Saldo 'oo irucio do .periock) 

Total de aumentos 

]"'otaJ d;ml:1u~ 

Terrenos e 
recursos 
naturais 

Vida útil dos bens : 50 anos 

I construção deduzido das respectivas depreciações e perdas de 'mparrda ,e. 

Edillcios e 
outras 

construções 

4 !l7 .1>24,89 

:t1!l.DOO,oo 

Oubcs 
propriedades 

de 
inves!imenro 

Prop. Invest. 
Em Curso 

A(hantamenros TOTAL 

497.fi24,89 

(1.78.6H,l!9) 

178Ai24,119 

Justo Valor das propriedades de inve~timento, descriminadas por artigo e sua variação. 

- Rua Escura 

- Rua E.c-.c:ura nO 11 
~.~ão~B~ ________ __ 

- Calçada da Vip ia 

- calçada da VIÇlia. nO 11 
R/C . Fr. B 

• calçada da 1'9" na 13 
2° . Fr. E 

- Rua Oireita 

TobI l 

· € 

· € 

€ 

· € 

· € 

Aumentos _ 
Inlnsf=nda de 

Inventàrios 

128.938,49 € 

73.327,22 € 

202.879,3Z€ 

497.624,89 € 

lmparitlades de 
Anos AnteJi<><os 

- € 

ImP'l ri1la:1es oo 
ano 

S8.938,'!9€ 

21.327,22€ 

17.479,85 € 

80.879,32 € 

178.624,89 I: 

Justo Valor 

70.000,001: 

52.000,OO € 

75.ooo,OO€ 

122.0 00,00 € 

- € 319.000,00 I: 

13 - Imparidade de ativos 

13.1. Movimento das perdas por imparidade, por classes de ativos: 

Descrição 

To..,1 

Perdas 
imparidade 

rec.em gastos 

178.524,09 

178.6 24.89 

Perdas 
imparidade 

rec.em 
capitais 
próprios 

Total perdas 
imparidade 

178.624,89 

178.624,89 

Rev. Perdas 
imp. Rec.em 

gastns 
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Rev. Perdas 
imp. Rec.em 

capitais 
próprios 

Total 
reversão 
perdas 

imparidade 



19 - Inventários knÍr ~ 
19.1. 

19.2. 

19.3 . 

Pofrticas contabifísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usa:;:p.. 

Já descrito no ponto 3.1 

ApuramemJto do custo tias mel!1Cadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre estas 
rtahllrreas de ümrell1ltáriosr co!ll)ronme «I!uadro segUlirnt.e: 

Descrição 

APlIRAMENTO 00 O/STD 
DAS Mate. VEMli0f;5 E 
MA1". OOIliSUMIDAS 

!f)\\! lltárlos intiac.; 

~e"'9_ 
&! irlV~ltánG'5 

CustD <Ias """""darias 
venãtdas e: m lltérlas 
conswnidu 

Mercadorias 

311.2lO,00 

Mat. Primas e 
Subsid. 

Total Período 

31.1 .210,00 

t·lercadorias 
Per. Anterior 

t4at. Primo e 
Sub. Per. 
Anterior 

Total Per. 
Anterior 

Apuramento da variação de produção e outras infonnaçães sobre estas naturezas de inventários, 
conforme quadro seguinte: 

Prod. Subprodutos, 
Prod e trab 

Prod. Acab. e Subp<d, desp Prod e trab. 
Total Período 

Descrição Acabados e despe Total periodo Interm. Per. e refugos em curso 
Interm. refugos 

em curso 
Anterior Per. Anterior Per. Anterior 

Anterior 

Al'URAMENTO DA 
VAIUAçAO DE PRODUÇÃO 

Im'entários fina is 66'1 .262,.32 664.262,32 

Redassifoção e r<llularizacAo 
d~ inventários 

Inventários inidai!i 

Varlaç.\o d<l prod~ 202.760,53 202.760,53 235.095,28 235.09S,28 

OUTRAS INFDRMAçOEs 

21- Rédito 

21.1. Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para 
determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços 

Já descrito no ponto 3.1 
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1.1.2. 
L".,. fIu" 

Quantia de cada categoria significativa de .. édito reconhecida durante o período, conforme q 
seguinte! 

Descrição Valor Período V. Período Anterior 

311.210,00 

PrestaÇão de ser\'iço<; l A50.609,92 573.087,99 

Juros ~ .303 ,05 6 .7~2,83 

To!JII 1 .765.122,97 579.830,82 

23 - SllJIbsú<!lüos do Governo e apoios do Governo 

23.1. Bl'oDntiicca ool!1JltabcC,stica adaptada par'a os !iubsvdios dlo ((ioV'emo, il!1JdUlfmfo os méltodlDS de aplI'e5eli\tação 
adloptadlos l!1Jas dell'Tltol1lsb"ações Ifil11arm::enu-aIs 

Os Subsidios ao investimento estão apresentados no capital próprio liquidos dos impostos diferidos e resultam de uma 
candidatura ao QREN. 

o valor dos subsídios recebidos, são incorporados nos resultados na medida em que os activos subsidiados são 
depredados. 

Saldo dos Subsídios ao Investimento -----------------579,22 € 

25 - Acontecimentos após a data do balanço 

25.1. Autorização para emissão: 

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 12 de Março de 2014, pelo Conselho de 
Administração. 

26 - Impostos e contribuições 

26.1. Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento: 

Descrição Valor Período V. Período Anterior 

Resultado antes de impostns do período (393.184,52) (87.089,73) 

Imposto CO<Tente 369,95 187,25 

Imposto diferido 3.385,83 4.537,04 

Imposto sobre o rendimento do periodo 3.755,78 4.724,29 

TribulDçães autónomas 18,10 68,50 

Taxa efetiva de imposto (0,95) (S,42) 
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26. 2.. 

26.5. 

Imposto diferido e conenIE reconhecido nos resultados e em capita;' pn;r:n:~dyro seguinte 

Desair"" Resultados capitais Total Resultados Capo Próprios Total Período 
"...v próprios Per. Anterior Per. Anterior Anterior 

~ Castas (rendimentos) de 
lmposbsreconheciCl!JS no 
"eriOOQ ~ 1Jnt:enormen~ 
1'eC011heãd.olS m:n;:) 

imfJO$1.-os diferidos 
'proveniems de : 

Gastos (rendlmemo.) de 
.rrn~ 'I1ãOTeCO:1hecid:s 
ilnteriormente como 
lmpos:tm: diferidos: 

Im;>:»to diruicb 

Im;x!Sto {Oíl'enle 

Descrição 

l~o sobre o rendimento 

ragam~ntos !Xlr cna 

PiJgamen/os esped3is 

:1.755,711 

3.3US.S3 

359.95 

Retenções efetuadas por terceiros 

Imposto estimado 

Re tenção de impostos sobre rendimentos 

Imposto sobre o valof acresceolado (NA) 

Contribuições pa ra a Segurança Social 

Total 

3 .755,7'8 

3 .311S,1I3 

3Ci9,95 

Saldo Devedor 

1O.2~O,15 

9.116,92 

9.116,92 

1.123,23 

10.240,15 

-4 .724,29 

~ .537.01 -4.53.7,:" 

187,25 187,25 

Saldo Devedor Saldo Credor 
Saldo Credor Período Período 

Anterior Anterior 

369,95 10. 1!19, 27 187,25 

8.392,92 

8.392,92 

1.796,35 

369,95 187,25 

3.407,75 2.264,58 

17.126,86 14.081,41 

2.757,35 3.947,40 

23.661,91 10.189,27 2G.4S0,64 

28 - Instrumentos financeiros 

28.1. Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte: 

Perdas por Rev. Perdas 
Valor Liquido 

Perdas por Rev. Perdas Valor Liquido 
Descrição Imparidade Imparidade 

Período 
Imp. Per. Imp. Per. 

Per. Anterior 
Período Período Anterior Anterior 

Dívida:; a rê:~.j,;: cl;e.nte5 

Outras di"<las • receber 

Instrumentos de Glpit!1 
próprio e outros b'tulos 

OUtras peidas por imparidade 281.365,88 '12.013.03 239352.85 42.9<;9,20 42.949,20 em ativos financeircs 

Tobl 281365,88 42.013,03 239352,85 42.949,20 4 2.949,20 
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28.3. Categorias (naturezas) de ativos e passivos financelrosr perdas por imparidadr ncnmentns e gastos ~ 
assodados" conforme quadro seguInte: 

"'=iç>o M,"""""~ M::,::::~ M,","rnd~ Im<:':'~ H;;:::::;Z"oto ~ "_ . 

PasSilf.:J5 ,financeiros:: 

f ornecedores 

().~ passillOS flrl3llGeiros 

De passi~'os fin=nc-eiros 

Quadro comparaovo; 

tjvos finaoce!ros: 

Clientes 

Outras contas a recebei' 

Passivos finanoeiros: 

Fornecedores 

Financiamentos obtidos 

Outras contas a pagar 

Ganhos e perdas líquidos: 

De passivos financeiros 

Rendimentos e gastos de juros: 

De passivos financeiros 

ao justo valor amortizado ao custo acumulada I nicia l ~ ~ 

Mensurados 
ao justo valor 

Mensurados 
ao custo 

amortizado 

159.650,8 2 

~tB.447,74 

50.203,03 

225.151,65 

49,Q23,7.0 

4.2.1'.4,16 

4.lH,r 6 

(2.916,6:) 

Mensurados 
ao custo 

126.226,34 

3.354,15 

22.696,93 

100.175,26 

209.357,01 

143.797,27 

50.263,52 

15.296,22 

6.743,74 

6.743,74 

(435,09) 

Imparidade 
acumulada 

Reconhecimento 
Inicial 

30 - Divulgações exigidas por diplomas legais 

30.3. Outras divulgações exigidas por diplomas legais 

De acordo com o artigo 2° do Decreto Lei 534/80 de 7 de Novembro declara-se que não existem dividas em mora ao 
Estado e outros Entes Públicos. 

Mais declaramos que de acordo com o nO 1 do aftO 21 do DL 411/91 de 17 de Outubro, não há débitos em mora à 
segurança social e não há acordos de pagamento celebrados com essa entidade. 

A Empresa Não possui filiais ou sucursais. 

De acordo com o previsto no artigo 66-A do Código das Sociedades Comerciais a Sociedade de Revisores Oficiais de 
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Contas, fad:urou o montante de 2.4DO,00 €relõtiva à revisão legal das contas anuais. Por essa entidade não foram 
facturados nem prestados outros serviços ( salvo a il clusão da SROC como Órgão de Fiscalização da Empresa que não 
ocasionou Qualquer gasto). 

31 - Outras informações 

3Ll. Ilisc.rim'fim çã;o dos fomeàmetttos e serviços extemos 

Descrição Valor Período V. Período Anterior 

1.4-35.976,14 657.3B~,94 

54.8 25,27 a 674,76 

27 .818,06 ).2 . 675,'~ 9 

2.990,(}) 2.232,0.1 

HonoriÍ;;ios 22.343,08 2 .927,ro 

1.275,00 1.509,9 1 

Outrcs 399,13 12M 3 

23 .158,30 a. 3111.15 

27,75 3~,77 

2.175,12 2.524,09 

Olrtros 20.955,43 5.394,29 

2.!iS5,15 84,23 

2.849,?3 8-1,23 

36,52 

6,SO 

Desh:açõe5 e esI<ldas 6,80 

Senri.,"Os diversos 55.644,58 24.666,32 

Renda s e alugueres 24.650,15 17.621 ,59 

Comunicação 1.834,60 2.260,24 

Seguros 627,03 685,34 

Contencioso e ootariado 3.714,76 1.994,71 

Despesas de representação 90,50 342,50 

Umpeza, higiene e conforto 790,90 

Outros serviços 24.727,54 971,04 

Total 1.543.490,04 750.130,20 

o Conselho de Administração o Técnico Oficial de Contas 
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Capitulo 111. Elementos Complementares 

Relatório e Parecer do Fisca l Único 

Certificação Legal de Contas 

VISEU NOVO - SRU, SA I Casa do Miradouro I Largo António José Pereira 3500 - 080 VISEU 
Telefonei Fax: 232448098 I N° Matriculai NIPC 507.406. 47 


