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NOTA INTRODUTÓRIA 

A Casa do Pessoal do Politécnico de Viseu (CPPV) rege-se pelos seus estatutos e, de acordo com o 

artigo 10º, a Assembleia Geral (AG) reúne ordinariamente 2 vezes por ano: até 15 de dezembro para 

aprovar o Orçamento e Plano de Atividades para o ano seguinte e até 31 de março para apreciar e 

votar o relatório e contas. 

O ano de 2021 foi marcado por uma situação pandémica não permitindo em alguns períodos do ano 

a realização de atividades presenciais em condições adequadas de segurança e saúde pública.  

Apesar de estar inicialmente prevista uma reunião da AG para o dia 15 de dezembro de 2021, para 

aprovação do plano de atividades e orçamento, não foi possível realizar a mesma tendo em conta o 

agravamento dos indicadores da matriz de risco da pandemia da COVID-19, com declaração de 

situação de calamidade a partir do dia 1 de dezembro de 2021. 

Assim, Direção da CPPV e a Mesa da Assembleia Geral, em articulação, decidiram adiar, até data a 

anunciar oportunamente. 

Reunidas que estão nesta data as condições, apresenta-se de seguida o plano de atividades a ser 

submetido a reunião da AG. 

I. PLANO DE ATIVIDADES 

Esperamos que este ano nos possa dar maior liberdade de movimentos no sentido de 

efetuarmos as atividades previstas e assim podermos envolver mais os associados e potencias 

associados. 

Iremos apresentar uma listagem de atividades e de projetos que pretendemos levar a bom 

porto e na expetativa de cada vez mais associados se possam juntar a este projeto. 

Estão previstas atividades físicas e desportivas, culturais e recreativas bem como sociais e 

solidárias. 

1. Projeto “Academia da Casa do Pessoal do Politécnico de Viseu” 

2. Atividade física e desporto 

 Encontros culturais saudáveis (Lamego, Viseu e aldeias históricas da região) 

 Caminhadas em percursos pedestres: Vários percursos em Viseu e Lamego (manhãs 

de domingo) 

 Visita ao Museu e Parque Arqueológico do Vale do Côa  
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3. Atividade cultural e recreativa 

 Ativação do Coral Polifónico 

 Magusto de S. Martinho 

 Festa de Natal (IPV) 

 Workshops temáticos 

 Iniciação à prova de vinhos 

 Micologia (inserido no Encontro Micológico anual, da ESAV). 

 Comunicação, representação 

4. Atividade social e solidária 

 Parcerias para obtenção de condições favoráveis aos associados 

 

II. ORÇAMENTO 

Considerando que, atualmente, os gastos fixos da CPPV não têm grande expressão; 

Considerando que poderemos contar com a utilização de instalações do IPV para as atividades 

“indoor”, bem como com o autocarro para as atividades que impliquem deslocação para fora 

do concelho de Viseu; 

Considerando que os gastos diretos referentes às atividades a desenvolver serão suportados 

pelos respetivos utentes; 

Considerando ainda a expectativa de que seja aprovada pela assembleia geral a proposta a 

apresentar pela Direção no sentido de suspender os pagamentos de quotas e joias no ano de 

2022; 

Não é apresentado o orçamento para 2022. 

 

Viseu, 2022.03.04 

 

A Direção 

Daniel Marques da Silva (Presidente) 

Cristina Isabel de Victória Pereira Amaro da Costa (Vice-presidente) 

Samuel Ferreira de Barros (Tesoureiro) 

Abel Aurélio Abreu de Figueiredo (Vogal) 

Alfredo Manuel Pires Simões (Vogal) 


