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Camara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor e dois votos contra 

dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.~ Maria Joao Sousa/ aprovar o Plano de 

Atividades e Orc;amento para o Ano de 2018. Mais deliberou por maloria com quatro 
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de voto que fica anexa a presente ata como documento numero quatro e se considera 

como fazendo parte integrante da presente para todos os efeitos. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

Reunião de 11 de dezembro de 2017, 4.12 Plano de Atividades e Orçamento para o ano 

de 2018. 

 

Os vereadores eleitos pelo grupo de cidadãos independentes PONTE DE LIMA MINHA 

TERRA – PLMT votaram contra as Grandes Opções do plano, Plano de Atividades e 

Orçamento de 2018 pelos seguintes motivos: 

1 – As Grandes Opções do Plano - GOP (também referidas e apresentadas como Plano 

Plurianual de Investimentos – PPI) são uma verdadeira e manifesta fraude politica, na 

medida em que não apresentam nenhuma linha de estratégia, de visão, de rumo ou de 

conduta politica para o mandato, contrariando até o que está legalmente estabelecido 

– artigo 44º, da Lei 73/2013, de 3 de Setembro. Esta falta de orientação estratégica é 

mais uma das debilidades desta maioria que apenas faz uma governação (ou 

desgovernação) casuística, sem estabelecer critérios, planeamento, ordenamento ou 

fio condutor de uma política orientada para as pessoas, para a economia, para o 

emprego, em suma, para o bem-estar dos cidadãos que têm a sorte de viver neste 

magnífico território, mas que continuadamente tem sido maltratado e muitas vezes 

destruído; 

2 – Não se apresenta uma única medida com vista a potenciar e apoiar o 

empreendedorismo e o surgimento de novas actividades de emprego, seja a nível das 

incubadoras de empresas, seja a nível do trabalho em grupo (coworking), seja ao nível 

da criação de novas condições de acesso ao início, licenciamento, instalação e serviços 

de apoio à actividade económica a instalar em parques empresariais de nova geração, 

ou seja, não há qualquer visão de futuro para a criação de emprego qualificado que é 

sempre o motor do desenvolvimento das comunidades. 

As Propostas de PONTE DE LIMA MINHA TERRA – PLMT neste caso eram: 

a) Reestruturar os parques empresariais do município para parques tecnológicos; 

b) Criar o Centro de Competências e de Negócios do Setor Primário; 

c) Estabelecer Contratos de Inocação com os centros de investigação e 

desenvolvimento da região; 

d) Dinamizar a criação de um Centro de Inovação da Industria Automóvel; 

e) Construir e implementar um espaço de INCUBADORA de empresas; 

f) Criação do Conselho Estratégico do Setor Primário; 

g) Criar o Conselho Municipal – “PENSAR E FAZER PONTE DE LIMA” e eefetuar o 

1º Forum Empresarial de Ponte de Lima; 



h) Criar o Cnselho Municipal do Investidor (acolhimento, licenciamento, 

implementação de projeto e acompanhamento de actividade) – Projeto 

“INVEST IN PONTE DELIMA”. 

Claro que nenhuma destas ideias foi aceite pela maioria.  

3 – Ao nível da educação continua-se sem uma visão holística do sector, não existe 

uma coordenação da politica educativa, seja ao nível dos serviços básicos da educação, 

como o caso dos transportes, do ensino articulado, das refeições, do ordenamento da 

rede escolar, dai haver situações de turmas mistas que se existisse uma visão do todo 

poderiam ser evitadas ou, pelo menos, minimizadas. São referidas medidas avulsas, 

como por exemplo o PODE (Programa de Otimização das Dietas Escolares) que é da 

ULSAM, mas que depois não tem correspondência com uma postura de 

acompanhamento e criação de condições de facto de gestão de refeitórios com as 

mesmas condições em todos os estabelecimentos do concelho. 

Não é tratada a renovação dos equipamentos informáticos das escolas, não há uma 

única referência feita às associações de estudantes, organização que deve ser apoiada 

e incentivada, mas tão, ou melhor, mais grave é o facto de todas as associações de pais 

não se referidas como verdadeiros parceiros e principais responsáveis pela educação 

dos filhos, quando muito são tratadas como “servidores” do município para se 

responsabilizarem pela gestão de refeitórios, só podemos considerar esta atitude de 

inaceitável. 

As Propostas de PONTE DE LIMA MINHA TERRA – PLMT neste caso eram: 

a) No âmbito da rede criar as condições e serviços necessários para não haver 

turmas mistas; 

b) Organizar com as escolas a integração, na disciplina de Oferta Complementar, 

de conteúdos de cariz local – património, usos e costumes, história e tradições; 

c) Renovar os equipamentos informáticos dos estabelecimentos de ensino; 

d) Projeto de Intervenção Vocacional comum a todos os agrupamentos em 

articulação com empresas locais e a protocolar com os centros “QUALIFICA” 

para reconhecimento e validação de competências/formação em áreas 

lacunares; 

e) Gerir os refeitórios com pessoal afeto às mesmas, terminando com a concessão 

a empresas; 

f) Rever a rede de transportes escolares; 

g) Efetuar formação profissional aos funcionários das escolas com vista à melhoria 

do seu desempenho. 

Ideias e projectos não integrados pela maioria. 



4 – O Plano de actividades a nível da cultura faz uma descrição de ideias e ações, sem 

ter nunca em atenção as entidades culturais do concelho, nem as suas dinâmicas, mais 

uma vez para a maioria do executivo as associações são tratadas como secundárias na 

sua atuação. Na nossa opinião a cultura é sempre um processo criativo, livre e muitas 

vezes alternativo, a proposta municipal mais parece uma “educação de massas” para 

uma cultura a gosto da sua decisão e comporta uma manifesta municipalização do 

sector sem deixar espaço à iniciativa cultural e ao movimento associativo e não 

promove a criação artística local, seja a nível da representação, da dança, da música, 

da etnografia, da pintura. 

As Propostas de PONTE DE LIMA MINHA TERRA – PLMT neste caso eram: 

a) Criar a BIENAL CULTURAL envolvendo todo o concelho; 

b) Criar um programa para levar a dança e o teatro às escolas; 

c) Estabelecer uma rede de ensino da música acessível a todas as crianças e 

jovens do concelho; 

d) Criar um circuito cultural que abranja todo o território, usando espaços 

públicos (municipais e das freguesias) bem como das diferentes instituições do 

concelho; 

e) Criar um roteiro do património (solares, pontes, igrejas, cruzeiros, alminhas…) e 

das tradições (festas religiosas, entrudo/carnaval, tradições agrícolas….); 

f) Reformular a “Feira do Livro” – desde a alteração do local, até à sua 

organização, data e presenças. 

Obviamente que também no caso da cultura estas propostas não foram aceites pela 

maioria. 

5 – O desporto é mais um dos casos onde falta uma visão global do que deve ser o 

desporto e a actividade física. Não se conhece uma única ideia sobre a diferenciação 

entre o desporto de competição e o desporto como forma de lazer e de promoção d e 

uma vida ativa e saudável. As infraestruturas existentes estão geridas sem uma 

articulação geral e sem qualquer critério, sendo que os apoios municipais são 

prestados sem uma fundamentação objectiva. 

As Propostas de PONTE DE LIMA MINHA TERRA – PLMT neste caso eram: 

a) Elaborar a Carta Municipal de Equipamentos Desportivos; 

b) Criar uma plataforma de coordenação e gestão das infra-estruturas e meios de 

transporte para maximizar o apoio aos clubes e associações; 

c) Realizar o 1º Congresso Municipal do Desporto; 

d) Criar e instalar o Conselho Municipal do Desporto; 

e) Instralar, pelo menos, um “campo” permanente de voleibol. 

Mais um caso de não aceitação de nenhuma das propostas de PLMT. 



6 – As questões sociais tem de merecer uma atenção muito especial, mas que, muitas 

delas, são descoradas. São descoradas neste documentos os idosos vitimas de 

negligencia, abandono e maus tratos, são descoradas as famílias mais carenciadas a 

viver alguns dos bairros de habitação social, são descorados os idosos, deficientes e 

reformados doentes que não têm recursos económicos para a compra de 

medicamentos, tudo questões que as nossas propostas acolhiam: 

a) Criara a Comissão de Proteção do Idoso; 

b) Criar o Provedor do Cidadão para a área social; 

c)  Elaborar a Carta Social do Concelho; 

d) Elaborar um plano de reabilitação do parque de habitação social do concelho; 

e) Criar o Plano Municipal de Prevenção das Toxicodependências; 

f) Implementar o Programa de Apoio à Aquisição de Medicamentos para idosos, 

portadores de deficiência e reformados em situação de doença crónica e 

insuficiência económica; 

g) Realizar o 1º Fórum com as IPSS’s e Santa Casa da Misericórdia com vista à 

requalificação e rentabilização das respostas sociais; 

h) Estabelecer um protocolo entre as várias entidades da saúde (ULSAM, USF’s, 

farmácias, clinicas privadas) escolas, IPSS’s e Misericórdia no sentido de 

elaborar estratégias de sensibilização para vários riscos de saúde pública ( 

alcoolismo, tabagismo, drogas, sedentarismo…). 

Claro está que a maioria rejeitou todas estas propostas, justificando, no caso do 

programa de apoio à compra do medicamento, que dava muito trabalho e poderia 

haver abusos, como dá trabalho e pode haver abusos não se apoia quem precisa.  

7 – O Plano de actividades relativamente ao planeamento e ordenamento do território 

não escreve uma linha sobre o ordenamento florestal, sobre os planos de urbanização 

duas áreas criticas e que deveriam merecer a maior das atenções, assim como nada diz 

sobre mobilidade urbana em transportes públicos, nem sobre a eliminação de 

barreiras arquitectónicas. 

 As Propostas de PONTE DE LIMA MINHA TERRA – PLMT neste caso eram (além da 

revisão do PDM): 

a) Criação da Carta Arqueológica Municipal; 

b) Plano de Ordenamento Agrícola e Florestal; 

c) Plano de Ordenamento Agrícola e Florestal; 

d) Plano de Ordenamento Agrícola e Florestal; 

e) Elaborar projecto e estudar financiamento para a conclusão da circular urbana 

de Ponte de Lima (Faldejães/Crasto); 



f) Estudar, em conjunto com a CIM Alto Minho, a implementação de um 

crematório, considerando que não existe nenhum a norte de Matosinhos e 

cada vez é maior o numero de pessoas a procurar este serviço; 

g) Eliminar todas as barreiras arquitetónicas (cumprir a legislação em vigor)e  criar 

acessibilidades e estacionamento para cidadãos portadores de deficiência; 

h) Criar uma rede de transportes públicos urbana; 

i) Proceder ao levantamento e elaborar um programa de redução dos “pontos 

negros” rodoviários (ex. Rua Foral D. Teresa, Correlhã, Arcozelo). 

Como a maioria é sempre a dona de toda a sapiência e de toda a verdade não aceitou 

nenhuma destas propostas. 

8 – As GOP’s (PPI) o Plano de Atividades e o Orçamento mereciam ser reprovados, 

desde logo e mais que não fosse, pelo facto de a maioria ter a desfaçatez de 

apresentar estes documentos sem dar uma única linha à criação de novas redes 

públicas de saneamento. Só para recordar é bom dizer que as freguesias de Vitorino de 

Piães, Poiares, Cabaços e Fojo Lobal, Rebordões Santa Maria, Calvelo, Vale do Neiva, 

Anais, Beiral do Lima, Gondufe, Serdedelo, Boalhosa, Cepões e Bárrio, Labruja, 

Rendufe, Vilar do Monte e Labrujó, Calheiros, Cabração e Moreira, Estorãos e S. Pedro 

de Arcos, de acordo com a proposta apresentada vão continuar a não ter 1 metro de 

rede de saneamento, grande ideia de qualidade de vida que a maioria CDS/PP tem 

para a população do concelho de Ponte de Lima. 

Neste caso os eleitos PONTE DE LIMA MINHA TERRA – PLMT apresentaram, para este 

orçamento uma ideia tão simples e geral como “Reforçar e alargar significativamente a 

construção de rede de saneamento básico”, mas isso não é uma urgência, muito 

menos uma prioridade, nem sequer uma preocupação para a maioria da Câmara 

Municipal. 

9 – No que á protecção civil e segurança diz respeito só temos de lamentar que sobre o 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) não haja sequer uma 

referência nos documentos e no caso do Orçamento para “Proteção Civil e luta contra 

incêndios” esteja prevista a “astronómica” quantia de € 3 000 euros (ver página 3 do 

PPI). Será com esta quantia que o município vai lutar contra os incêndios. 

Não podem invocar esquecimento, isto foi mesmo deliberado, até porque havíamos 

proposto a revisão do PMDFCI , assim como a requalificação da esquadra da PSP, que 

sendo até propriedade do município deveria envergonhar a maioria pelas condições 

em que se encontram os serviços desta força de segurança civil, porém mais um caso 

de comportamento autista da maioria municipal. 

Terminamos só com alguns exemplos que bem demonstram a irresponsabilidade 

politica e a ilusão de que os documentos apresentados são para se levar a sério: 



I – Construção/Beneficiação de casas para habitação social € 6 000; 

II – Recuperação paisagística de pedreiras/parque temático € 1 000; 

III – Construção de Caminhos rurais e agrícolas no concelho € 500; 

IV – Parque empresarial de Calvelo € 1 500; 

São apenas e só 4 exemplos. Exemplos de palavras sem conexão com a prática, do que 

o ditado popular é bem demonstrativo – “bem prega Frei Tomás… faz o que ele diz… 

não faças o que ele faz!” 

Este não é o rumo que o concelho precisa, por isso nunca nos poderíamos associar a 

esta falta de visão, falta de estratégia e conduta politica desajustada, nesse sentido e 

coerentes com a nossa posição votamos contra. 

Apresentamos várias propostas que poderiam melhorar a qualidade de vida dos 

nossos concidadãos, mas o rolo compressor da maioria, do alto da sua arrogância 

autoritária e demagógica decidiu não aceitar, da nossa parte continuaremos a 

trabalhar para que as nossas ideias e os nossos projectos façam o seu caminho e tal 

como as sementes só depois do inverno e de serem alagadas germinam e dão frutos e 

se não forem estragadas pelas pragas, pelo vandalismo ou pelas tempestades darão no 

tempo certo os seus frutos. 

Ponte de lima, 11 de dzembro de 2017. 

Os vereadores de PONTE DE LIMA MINHA TERRA – PLMT 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 
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ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA 4

O próximo ano dará início a um ciclo de intervenções que 
integram a estratégia de desenvolvimento do concelho 
a qual, apesar de tudo, não se compadece de um prazo 
temporalmente restrito mas que vai para além disso, sen-
do no entanto fundamental garantir a concretização por 
metas e fases intermédias. As metas que nos propomos 
concretizar em 2018 são realistas, espelhando a forma 
determinada e séria com que assumimos os nossos com-
promissos no mandato que agora se inicia. 
O balanço da etapa anterior é claramente positiva e reve-
la-se nos objetivos e resultados que o Município conse-
guiu alcançar. O Município irá continuar a assegurar, ou 
mesmo reforçar, os compromissos assumidos ao nível da 
educação, do apoio social, dos benefícios fiscais aos 
cidadãos e empresas, do desenvolvimento económico 

e dos investimentos transversais em equipamentos e 
infraestruturas fundamentais à concretização da estra-
tégia de desenvolvimento do concelho. Assim, enquanto 
for financeiramente sustentável será dada continuidade 
às várias medidas tomadas relativamente aos benefícios 
fiscais sobre os quais os órgãos municipais detêm a ne-
cessária autonomia para concretizar ou propor a sua re-
dução ou isenção. Falamos nomeadamente da não apli-
cação da taxa de Derrama Autárquica, a redução do 
IRS em 5% correspondente à parcela de competência 
Municipal, bem como, a taxa de IMI de apenas 0,32% 
para os prédios urbanos, continuando assim próxima do 
valor mínimo, mantendo-se ainda o benefício que é dado 
às famílias através da redução da taxa de IMI atenden-
do ao número de dependentes. 

© Miguel Costa
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MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA 5

O próximo ano marcará a continuidade de vários projetos 
e arranque de novas iniciativas com as quais nos com-
prometemos em áreas definidas e assumidas como prio-
ritárias para o Concelho: Educação e Valorização Profis-
sional; Ação Social; Apoio ao Desenvolvimento Empre-
sarial e Criação de Emprego; Valorização dos Recursos 
Endógenos; e Parcerias e Cooperação Interinstitucional.
Iremos continuar a apostar na melhoria das condições 
atuais e a aposta na diversidade dos espaços e eventos 
culturais como estímulo à criatividade e expressão indivi-
dual, enquanto elementos fundamentais à construção do 
Capital Humano.
Será promovido um conjunto de importantes ações em 
parceria com os Agrupamentos de Escolas, Comunida-
de Intermunicipal do Alto Minho, com o envolvimento das 
famílias, da comunidade e de diversos parceiros sociais, 
no sentido de melhorar a qualidade das aprendizagens 
dos alunos para alcançarmos mais sucesso escolar e a 
redução da taxa de abandono escolar. 
Estaremos especialmente atentos ao processo de alar-
gamento das competências que se pretendem transferir 
da Administração Central para as autarquias, seja ao ní-
vel da Educação como também nas outras áreas secto-
riais abrangidas.
Através dos Serviços Educativos do Município, iremos 
reforçar o apoio necessário à implementação de outros 
projetos, nomeadamente os projetos pedagógicos rela-
cionados com o conhecimento do nosso território e dos 
nossos recursos endógenos, com o intuito de promover 
o envolvimento /desenvolvimento dos alunos no contexto 
dessa identidade local.
Mantemos como objetivo continuar, no âmbito daquilo 
que são as competências das autarquias, a promover 

© José Barata

novas iniciativas de âmbito social com impacto direto e 
significativo no bem-estar das famílias.
No que diz respeito à promoção e ao desenvolvimento 
económico e perante a crescente procura por parte das 
empresas de terrenos nos Pólos Empresariais e Indus-
triais do nosso Concelho, iremos ampliar e melhorar as 
condições infraestruturais específicas para o acolhimento 
empresarial, falamos nomeadamente na construção do 
Polo Industrial do Granito das Pedras Finas, bem como, 
garantir um conjunto de medidas atrativas ao investimen-
to no nosso concelho. 
Iremos continuar a apoiar as empresas de Ponte de Lima 
com especial destaque para aqueles projetos que apos-
tem na excelência dos seus produtos, na modernização 
e valorização económica dos recursos endógenos que in-
tegram a estratégia de desenvolvimento do concelho. O 
turismo, gastronomia, vinho, atividades equestres, náuti-
ca, indústria agroalimentar na área dos enchidos e fuma-
dos e o granito, continuarão a ser, por seu turno, alguns 
dos sectores que irão a merecer especial atenção.
A Regeneração Urbana e o apoio à restauração e dina-
mização do comércio no centro urbano serão áreas às 
quais iremos dar especial atenção.
Ao nível da modernização administrativa iremos proceder 
à agilização de processos. A transparência e a facilidade 
de comunicação são elementos fundamentais que pro-
movem uma gestão mais eficiente dos recursos da Au-
tarquia, o desenvolvimento socioeconómico e o exercício 
da cidadania.
Finalmente e de uma forma geral, podemos desde já 
afirmar que os próximos anos serão pautados por uma 
gestão orçamental ainda mais rigorosa, com um contro-
le criterioso da despesa e onde os projetos imateriais, 
no contexto das prioridades estratégicas definidas para 
o concelho, bem como, a dinamização do vasto leque de 
equipamentos e infraestruturas criadas, assumirão um 
papel relevante.  
Será ainda fundamental realçar que o ritmo dos investi-
mentos irá depender também dos apoios que venham a 
ser disponibilizados no âmbito do Portugal 2020 ou ou-
tras fontes de financiamento nacionais e comunitárias. 
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1. EDUCAÇÃO

A Educação continuará a ser, de uma forma coerente, 
uma das prioridades do Município sendo um caminho 
fundamental na criação do indispensável capital humano 
enquanto fator determinante para o desenvolvimento das 
sociedades e dos territórios. A igualdade de oportunida-
des a este nível surge como uma preocupação constante 
sendo várias as ações que continuarão a ser desenvol-
vidas nesse sentido. É por isso fundamental, no âmbito 
das competências da autarquia, ajudar a criar as condi-
ções que promovam o sucesso escolar e a redução da 
taxa de abandono escolar envolvendo todos os agentes 
educativos.
Pretende-se que o projeto de Ação Social Escolar seja 
cada vez mais abrangente. O Município continuará a pro-
mover as reuniões do Conselho Municipal de Educação, 
cujo papel ativo na discussão dos problemas e políticas 
educativas do Concelho tem vindo a ser uma realidade. 
O Banco de Manuais Escolares do Município de Pon-
te de Lima disponibilizará gratuitamente manuais esco-
lares, visando reduzir as desigualdades sociais e pro-
mover a sensibilização generalizada para as matérias 
ambientais.
Continuaremos, ainda, a participar ativamente nas reu-
niões dos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de 
Escolas do Concelho, tornando o Município um parcei-
ro empenhado na definição de orientações para melhorar 
o funcionamento das escolas.
Será concluída a revisão da Carta Educativa de Ponte 
de Lima num trabalho conjunto com os vários agentes 
educativos. Concretizada a fase do reordenamento dos 
equipamentos educativos do concelho, que implicou um 
esforço financeiro considerável e toda uma adaptação 
inicial em termos funcionais e logísticos, que está agora 
otimizada, dá-se agora continuidade aos projetos de na-
tureza mais imaterial, de cariz pedagógico, pensados no 
contexto desta estratégia e na articulação entre as esco-
las, comunidade e a autarquia. 
Em 2018, o Município irá dar continuidade à implemen-
tação do Observatório Municipal para a Literacia e a 
Inclusão Digital.

Será feito o acompanhamento e o reforço das funcionali-
dades do Portal Municipal da Educação, que se encon-
tra já online, constituindo-se como plataforma de informa-
ção e comunicação não apenas para os agentes educa-
tivos no sentido restrito (criança; a família; o educador), 
como também para toda a comunidade promovendo o 
contributo e participação generalizados num projeto que 
efetivamente é de todos e para todos, e cuja evolução e 
melhoria será sempre um desafio constante.
Com o intuito de promover hábitos alimentares adequa-
dos junto dos mais novos, destaca-se ainda a continuida-
de de projetos como o PODE (Programa de Otimização 
das Dietas Escolares), através da parceria com os Ser-
viços de Saúde e a implementação de projetos pedagógi-
cos como os “Heróis da Fruta” e “Passezinho”.

Continuarão a ser asseguradas e incrementadas um con-
junto de atividades pelos vários Serviços Educativos do 
Município, integrados na Rede de Museus, no Arquivo 
Municipal, na Biblioteca Municipal, no Teatro ou na Pai-
sagem Protegida entre outros. 
Tal como tem vindo a acontecer, serão dinamizados os 
Espaços Ciência Divertida e disponibilizado o apoio 

© Heróis da Fruta
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necessário à implementação de outros projetos, nomea-
damente os projetos pedagógicos relacionados com o 
conhecimento do nosso território e dos nossos recursos 
endógenos, com o intuito de promover o envolvimento /
desenvolvimento dos alunos no contexto dessa identida-
de local.
O Município irá colaborar ativamente com os Agrupamen-
tos de Escolas com o objetivo de promover a concretiza-
ção das ações que decorrem dos respetivos Planos de 
Ação que visam contribuir para o alcance do objetivo de 
promoção a melhoria do sucesso educativo.
Serão implementados novos projetos pedagógicos e 
atividades de apoio no contexto do Projeto Municipal 
“School 4All – Ponte de Lima” promovido pelo Muni-
cípio em parceria com os Agrupamentos de Escolas do 
Concelho e Escolas Profissionais, enquanto medidas 
educativas orientadas para a promoção do sucesso edu-
cativo e para a prevenção do abandono escolar:
• Criação de uma equipa multidisciplinar para atuar 

no espaço escolar, familiar e/ou de acolhimento que 
fará uma avaliação das crianças em risco, com neces-
sidades educativas especiais e/ou sem aproveitamen-
to escolar, para em conjunto com a escola, as famí-
lias ou entidades de acolhimento, definir um plano de 

intervenção personalizado de integração, motivação e 
aquisição de novas aprendizagens;

• Criação de uma rede de Espaços de Aprendizagem 
Personalizada, uma por agrupamento, inovadores 
com acesso a aplicações e recursos educativos e a 
conteúdos tecnológicos, aliando a área das ciências e 
das novas tecnologias vocacionadas para o 2.º e 3.º 
Ciclos; 

• Criação de Laboratório de Línguas: espaço comple-
mentar de aprendizagem em colaboração com o Agru-
pamento de Escolas de Ponte de Lima enquanto espa-
ço destinado à aprendizagem de línguas, permitindo o 
desenvolvimento de competências de comunicação de 
forma mais dinâmica e motivadora.

Iremos avançar com medidas de reforço do conceito da 
escola a tempo inteiro em parceria com as Associações 
de Pais, Juntas de Freguesia e IPSS locais direcionado 
aos alunos do Pré-escolar e 1.º Ciclo, assim, para além 
das medidas que resultem da implementação do projeto 
“School 4All – Ponte de Lima”, iremos também avançar 
com a realização de atividades desportivas, nomeada-
mente canoagem, para os alunos do 1.º Ciclo.
No sentido da promoção da igualdade e inclusão, será 
implementada uma nova sala para a Unidade de Ensino 
Estruturado para alunos com multideficiência ou com per-
turbação do espectro do autismo na Escola Básica Inte-
grada/JI da Correlhã.
Será dado todo o apoio possível às entidades promoto-
ras na formação de adultos e ativos (EFA-Educação 
Formação para Adultos, CEF-Educação Formação para 
Jovens).
Em 2018 iremos, conforme planeado, reforçar, inovar e 
continuar a apoiar a Feira de Educação, Ciência e Tec-
nologia como uma grande montra da oferta pedagógica 
do Concelho 
Para além dos projetos mencionados, de carácter mais 
transversal e que abrange mais do que um nível de en-
sino, propõem-se para o ano de 2018 a implementação 
ou continuidade de um conjunto de ações que a seguir 
se descrevem.

School 

4All 
Ponte de Lima
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1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Para o ano letivo de 2017/2018 será dada continuidade 
ao Programa de Desenvolvimento da Educação Pré-
-Escolar em parceria com a DGEstE e com a Segurança 
Social, com o objetivo de apoiar e reforçar a componente 
sócio educativa, visando auxiliar as famílias do Concelho, 
através da organização de prolongamentos de horário e 
auxílio às refeições. O Município continuará a realizar e a 
gerir este acordo, entendendo-o como fundamental para 
que as crianças do Concelho tenham acesso à educação 
pré-escolar de forma gratuita.
Será dado apoio através dos serviços educativos do Mu-
nicípio à organização de atividades como passeios e visi-
tas, com especial destaque para os vários equipamentos 
e infraestruturas pedagógicas, ambientais e culturais do 
concelho.

1.2. ENSINO BÁSICO – 1.º CICLO
Para o ano letivo 2017/2018, no 1.º Ciclo do Ensino Bá-
sico do Concelho de Ponte de Lima, iremos formalizar as 
diferentes parcerias, procedendo à Adenda ao Protocolo 
celebrado a 28 de Dezembro de 2005, de forma a dar 
continuidade ao fornecimento das refeições (Município 
e Gestores dos Refeitórios).
Será dada continuidade à candidatura e posterior gestão 
do Programa de Refeições Escolares para o 1º Ciclo 
permitindo, desta forma, o apoio económico às famílias 
carenciadas. Serão realizadas várias ações de sensibi-
lização para melhoria dos hábitos alimentares dirigidos 
aos gestores dos refeitórios, alunos e docentes.
No âmbito da Ação Social Escolar manteremos os 
apoios financeiros para as crianças pertencentes a famí-
lias carenciadas, com o apoio nas refeições, livros e ma-
terial escolar, para a Festa de Natal e visitas de estudo. 
Continuaremos a organizar de forma estruturante os cir-
cuitos especiais de transporte escolar para o próximo 
ano letivo, cumprindo o normativo legal, em matéria de 
distanciamento e segurança, bem como, das novas or-
gânicas das escolas encerradas e das escolas de aco-
lhimento. 

Sabendo da importância em integrar no processo de en-
sino a utilização de ferramentas no contexto das tecno-
logias de informação e comunicação, daremos continui-
dade à promoção da generalização do acesso a esses 
recursos desde o 1º Ciclo do Ensino Básico, seja através 
do apoio de uma equipa qualificada nesta área, seja atra-
vés da renovação do respetivo parque informático.
O projeto de “Educomunicação, Ambiente e Cidada-
nia Infantil” dirigido às crianças do 4.º ano do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, irá perdurar tendo em conta o seu im-
portante contributo para a formação e sensibilização dos 
jovens para a participação cívica. O projeto desenvolvido 
pela associação ‘Soy Niño, Sou Criança’ com o apoio 
do Município, está subordinado às temáticas da nature-
za, de cidadania, cultura e valores coletivos, trata-se de 
um modelo não formal de Educomunicação, que oferece 
a possibilidade das crianças participarem e exercerem di-
reitos e deveres de cidadania de forma cooperativa, intra 
e entergeracional, estimulando a consciência ecológica e 
as habilidades comunicativas, através da dinamização de 
atividades lúdicas. 

1.3. ENSINO BÁSICO – 2.º E 3.º CICLOS
Dando cumprimento ao Contrato de Execução estabele-
cido com o Ministério da Educação, o Município fará a 
gestão e a manutenção dos edifícios das escolas EB2/3, 
bem como a gestão do Pessoal Não Docente. 
No quadro dos transportes, será organizado e apresen-
tado até 15 de Abril ao IMTT, o Plano de Transportes 
Escolares, que refletirá as necessidade dos jovens para 
o próximo ano letivo. Apesar da alteração legislativa que 
transfere a competência do transporte das crianças com 
necessidades educativas especiais e/ou com deficiência 
para as Escolas, iremos continuar a assegurar, excecio-
nalmente e tendo em conta o contexto e as dificuldades 
que esta importante instituição tem vivido, o apoio dado à 
APPACDM nesta matéria.
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1.4. ENSINO SECUNDÁRIO, PROFISSIONAL 
E SUPERIOR
O Município irá continuar a disponibilizar, 
mediante solicitação por parte das diferentes 
entidades, o espaço da Clara Penha – Casa 
dos Sabores para a formação profissional 
na área da gastronomia e dos vinhos. O 
mesmo irá acontecer com o Centro de Inter-
pretação e Promoção do Vinho Verde e o 
Centro de Interpretação do Território, en-
tre outros espaços, permitindo a formação, 
organização de seminários, conferências, 
workshops relacionados com o vinho e a vi-
nha, quer na sua vertente de produção e co-
mercialização, quer ao nível do enoturismo. 
A Academia de Música continuará a oferecer 
cada vez melhores condições aos jovens que
pretendem aprender música com a opção de permitir a 
prossecução dos seus estudos a nível superior.
Organizaremos, em conjunto com a Escola Profissional 
de Ponte de Lima, a Festa do Vinho Verde e dos Produ-
tos Regionais, bem como a Feira de Caça, Pesca e La-
zer, porque entendemos que o fomento de parcerias enri-
quece as atividades e promove a troca de conhecimentos.
Iremos promover, através do Conselho Municipal de 
Educação, a realização de reuniões com os Conselhos 
Executivos dos Agrupamento de Escolas, Escola Secun-
dária, Escolas Profissionais, Instituto de Emprego e ou-
tras entidades com manifesto interesse para o planea-
mento da oferta educativa ao nível dos cursos de educa-
ção formação (CEF), cursos profissionais e educação e 
formação de adultos (EFAS). 
Apoiaremos todas as ações de valorização do Ensino 
Superior no Concelho, no sentido de uma melhor articu-
lação com o nível secundário, na expetativa de aumentar 
a oferta educativa em Ponte de Lima.
Será dada continuidade ao programa de bolsas de apoio 
ao ensino superior a jovens estudantes. Entendemos que 
esta iniciativa poderá contribuir para o aumento do nível 
de escolarização da população do Concelho, prevendo-
-se mesmo o seu reforço. 

Continuaremos a manter as parcerias com a Escola 
Superior Agrária, a Universidade Fernando Pessoa 
e Universidade Aberta para atingir vários objetivos de 
natureza cultural e de interesse para o desenvolvimento 
do Concelho.
Colaboraremos com os jovens estudantes do ensino su-
perior através do apoio logístico e financeiro a atividades 
como os Festivais de Tunas, as semanas culturais e 
outras de manifesto interesse.
Tendo em conta os excelentes resultados alcançados, 
iremos dar continuidade ao apoio ao projeto BUS Aca-
démico promovido pelo Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo em parceria com o Município. O projeto, já em 
fase de implementação, promove o transporte dos alunos 
do IPVC e IPVC-ESAPL de e para Ponte de Lima, de 
acordo com as rotas e horários definidos para o conce-
lho, sendo o mesmo apoiado financeiramente pelo Muni-
cípio de Ponte de Lima. O BUS Académico é uma linha 
de transporte low-cost, com esta medida, os alunos que 
não disponham de passe mensal, e que necessitem de 
viajar pontualmente entre as localidades abrangidas pelo 
serviço, poderão aceder a bilhetes de preços baixos.

© Escola Secundária de Ponte de Lima
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Ponte de Lima sustentando-se no muito que temos para 
oferecer na área cultural; à Economia, por tudo quanto 
pode significar para o desenvolvimento da mesma, so-
bretudo, através, por exemplo, das indústrias criativas; à 
Ação Social, pelo contributo que dá e sempre deu para 
limar assimetrias e construir sociedades mais justas e 
equilibradas; ao Ambiente, pelos alertas que os movi-
mentos culturais sempre deram para a sua preservação; 
aos Espaços Verdes, de que é um excelente modelo o 
Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima que 
alia espaços verdes à criatividade e a valores culturais 
que permitem criações e instalações reconhecidas em to-
dos os cantos do mundo; à Juventude, por estar sempre 
ao lado da mesma num crescimento contínuo e paralelo, 
pois é também com a sua irreverência e dinamismo que 
a Cultura é obrigada a encontrar soluções que vão de en-
contro às respetivas necessidades, anseios e legítimas 
expectativas: etc…

2. CULTURA

Ponte de Lima é atualmente uma referência em termos 
culturais nos contextos regionais e nacionais, podendo-
-se alargar a mesma referência a contextos internacio-
nais, como é o caso da vizinha Galiza, fruto de um contí-
nuo trabalho da Autarquia em constante articulação com 
as muitas e variadas instituições ligadas à Cultura que, 
um pouco por todo o concelho, desenvolvem atividade 
de enorme relevância, contribuição ímpar para o enraiza-
mento das populações através do autorreconhecimento 
nos seus valores de base que, aliados a conceitos cultu-
rais mais vanguardistas, permitem conciliar a memória, 
a tradição e a identidade com os valores de desenvolvi-
mento que pautam as sociedades marcadas pela cida-
dania ativa e pela construção de sociedades em plena 
comunhão com as comunidades que as integram.
Só com uma atividade cultural marcante é que estaremos 
em condições para criar as bases necessárias para exer-
cer uma competitividade territorial saudável, tal como 
vem acontecendo até hoje, fruto do trabalho dos últimos 
anos, em que Ponte de Lima se evidenciou como conce-
lho em que as práticas e a fruição culturais são constan-
tes por uma grande percentagem dos que aqui vivem e 
dos muitos milhares que nos visitam.
Destacar a nossa identidade cultural nos distintos con-
textos obriga-nos também à apresentação de ações de 
índole cultural externas, não produzidas ou oriundas de 
Ponte de Lima, levando até às nossas populações, quer 
através dos equipamentos culturais existentes, quer atra-
vés de uma política de descentralização cultural cada vez 
mais alargada, um sem número de espetáculos e ativi-
dades que têm sido acolhidas com agrado e com uma 
adesão notável.
É de toda a importância termos a noção da necessidade 
constante da ligação da Cultura aos diversos sectores da 
atividade municipal, como a Educação, a que está direta-
mente ligada na sequência do êxito alcançado na educa-
ção de base e na formação contínua e ao longo da vida; 
o Turismo, que recorre a valores culturais para patentear 
produtos reconhecidos por muitos e distintos mercados, 
que vê nos patrimónios material e imaterial fatores de in-
teresse indiscutível para a promoção local, que promove 
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quiais, Salões Paroquiais, Sedes de Associações Cultu-
rais, Desportivas, Recreativas e de Lazer, Centros Sociais 
e Paroquiais, tudo fazem para acolher os espetáculos da 
mais avariada índole que o Município irá patrocinar em 
todo o concelho, implicando atividades tão distintas, atra-
vés do estabelecimento de protocolos ou de aquisição de 
serviços, como concertos pelas bandas filarmónicas do 
concelho, encontros e festivais de folclore com os grupos 
e ranchos do concelho, espetáculos de música popular 
realizados pelos grupos do concelho, espetáculos de 
teatro pelos grupos de amadores de teatro existentes no 
município, bem como, envolvendo companhias de tea-
tro profissional com quem o Município, através do Teatro 
Diogo Bernardes, irá levar ou levou a efeito coproduções 
teatrais, ampliando-se ainda aquela política a atividades 
ligadas à música coral desenvolvida no concelho.
É a forma mais acertada de corrigir assimetrias na área 
cultural, conscientes que a sede do concelho, por si só, 
não pode captar todos os públicos, para além de que as 
deslocações impedem, muitas vezes, que as pessoas as-
sistam a manifestações culturais e em nada contribuem 
para a criação de hábitos de fruição cultural.
No Auditório Rio Lima serão promovidas um conjunto 
de atividades de muita importância, para o qual já é so-
licitado imensas vezes ao longo do ano, principalmente 
para atividades escolares e outras que são um comple-
mento cultural às realizadas nos restantes equipamentos 
culturais do Município, como espetáculos musicais, apre-
sentações de livros, palestras, tertúlias, seminários, con-
ferências, festas de final de ano escolar, colóquios, etc…
Será levado a efeito um grande Concerto de Verão, o 
Festival Internacional de Folclore “O Mundo a Dan-
çar”, o programa “Bandas A Gosto”, todos em Agosto, 
concertos pelas bandas filarmónicas do concelho em fe-
riados civis ao longo de todo o ano.
O Teatro Diogo Bernardes, sala de espetáculos por 
excelência e que presta o que denominamos por autên-
tico serviço público de cultura, continuará a apresentar 
um conjunto de espetáculos de referência, que implicará 
uma procura constante por parte dos públicos, na certeza 
que é um dos espaços de referência do norte do País 

Atendendo ao êxito do que podemos designar por ações 
pedagógicas de índole cultural, continuaremos a apostar 
em atividades de menor dimensão cujos resultados têm 
sido notáveis, como o Há… Jazz no CIPVV – Centro de 
Interpretação e Promoção do Vinho Verde e o Há… 
Jazz no TDB – Teatro Diogo Bernardes, que não re-
corre à sala principal, mas a espaços distintos do equipa-
mento, como o foyer, o salão nobre, o bar, o palco, com 
músicos e espectadores no mesmo espaço, o subpalco, 
de entre outros.
Tal como acontece com o Há… Jazz, atividade realizada 
em parceria com a Escola de Jazz do Porto, procura-
remos estabelecer parcerias com outra entidades para 
alargar este tipo de atividades pedagógicas e de criação 
de públicos a outras áreas performativas, como a dança 
contemporânea e o teatro, de entre outras, construindo 
ligações entre as apresentações e distintos espaços dos 
equipamentos culturais, com destaque para os que fazem 
parte da rede museológica concelhia, se possível, procu-
rando mostrar os recantos desconhecidos do público. 
A Descentralização Cultural pelas freguesias continua-
rá a ser uma grande aposta do atual Executivo Municipal, 
tendo em consideração o quanto tem contribuído para a 
elevação das comunidades e a resposta positiva de ade-
são com que os eventos são recebidos nas freguesias.
Cabe aqui salientar o importantíssimo papel das fregue-
sias como locais de acolhimento, com a devida ênfase 
para as Juntas de Freguesia que, nas respetivas Sedes, 
nos Centros Cívicos, em parceria com as Igrejas Paro-
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no que concerne à programação que oferece e que ali 
é apreciada, anualmente, por milhares de espectadores.
Atente-se também às animações de rua e outras de ca-
rácter cultural, em que se englobam as que integram os 
programas de eventos diversos, e que são, de igual for-
ma, da responsabilidade de programação e produção do 
Teatro Diogo Bernardes que, apara além disso, organiza-
rá, também uma exposição de fotografia patente durante 
toda a época de espetáculos no espaço do bar.
O Serviço Educativo do Teatro Diogo Bernardes, em 
parceria com uma estrutura profissional de teatro, con-
tinuará a trabalhar ao nível do ensino básico e junto de 
elementos pertencentes aos grupos de teatro amador do 
concelho, tendo em consideração os resultados obtidos 
no anterior ano letivo e na última temporada de espetá-
culos do Teatro Diogo Bernardes, com as apresentações/
exercícios finais que fizeram parte da programação cultu-
ral do Município.
Serão disponibilizadas Visitas Encenadas destinadas 
às escolas do concelho nos segundo e terceiro períodos 
letivos, recorrendo-se a atores profissionais e a trabalha-
dores/animadores do Município que acolherão os alunos 
de uma maneira teatral e, dessa forma, mostrarão e ex-
plicarão as várias áreas do Teatro Diogo Bernardes numa 
conjugação perfeita entre o lúdico e o pedagógico, ação 
que se pretende replicar noutros equipamentos culturais, 
como a Biblioteca, Arquivo e Museus.
Para além de coproduções na área do teatro, vamos 
alargar as mesmas à área musical, ao nível da música 
medieval, através do Encontro de Música Medieval de 
Ponte de Lima “Caminho Português de Santiago” e 
do jazz, neste último caso, promovendo também um wor-
kshop de trabalho com músicos locais interessados em 
explorar esta tão interessante área musical.
Um novo sistema de bilhética será implementado no 
Teatro Diogo Bernardes, com acesso em linha, e que irá 
possibilitar analisar e estudar os públicos de uma manei-
ra mais criteriosa, a qual poderá contribuir para o enri-
quecimento e variedade da programação, que se quer 
sempre em crescendo.

Como sempre, não descuraremos a importância de 
eventos marcantes para Ponte de Lima e que cumpre 
ao Município organizar e/ou apoiar: o Cantar dos Reis, 
os Concertos das Bandas de Música no Teatro Diogo 
Bernardes, os feirões tradicionais, as feiras de antigui-
dades e velharias, as feiras de artesanato, o Desfile da 
Tradição pelos grupos folclóricos concelhios, o Encontro 
Concelhio de Grupos de Bombos, encontros de tocado-
res de concertina e de cantadores ao desafio e, de entre 
outros, a Serrada da Velha, o Dia de Ponte de Lima, as 
Comemorações do 25 de Abril, as Marchas de S. João, 
a Vaca das Cordas, os Tapetes do Corpo de Deus e as 
Feiras Novas, bem como, toda a Animação de Natal para 
as crianças e a celebração da Passagem de Ano.
Sempre que o Executivo Municipal entenda ser conve-
niente, outros projetos cuja valia venha a ser reconhecida, 

Encontro de Música Medieval 
de Ponte de Lima 
Caminho Português de Santiago
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terão o devido apoio, seja pela atribuição de subsídios ou 
pelo auxílio em termos logísticos, de produção e organi-
zativos.
Mais uma vez será realizado o Festival Percursos da Mú-
sica, com datas previstas para 3 a 20 de Julho de 2018, 
tendo em consideração o salto qualitativo e a adesão de 
públicos que se verificaram nos anos mais recentes.
O Festival atingiu um nível que começa a ultrapassar 
fronteiras, com executantes internacionais com currícu-
los notáveis, o que implica uma atenção redobrada para 
manter a fasquia e apresentar uma programação de rele-
vo que vá de encontro ao que os espectadores procuram 
neste tipo de concertos e espetáculos efetivados ao ar 
livre, podendo-se, até, se se conseguirem reunir as con-
dições imprescindíveis, alargar o Festival a outras áreas 
performativas, como a dança contemporânea.
Implementação das ações prensistas no projeto “COOL-
TIV’ART – Programação Cultural em Rede” (PO Norte 
2020), em parceria com a CIM Alto Minho e os municípios 
que a integram. Este projeto tem como objetivo a estrutu-
ração de uma programação em rede ao nível intermuni-
cipal valorizadora dos recursos identitários do Alto Minho 
e das infraestruturas patrimoniais e culturais existentes, 
tendo em vista a dinamização e captação de fluxos turís-
ticos associados aos bens e serviços culturais.
Em termos de exposições, na Torre da Cadeia Velha 
será dada continuidade ao programa de mostras de arte, 

tendo em conta o número crescente de 
artistas que procuram o espaço para 
apresentar o produto do seu trabalho.
Destaque, ainda, para a continuidade 
no apoio às ações culturais organiza-
das em parceria com instituições do 
Concelho como é o caso do Merca-
do das Artes e eventualmente outras, 
como por exemplo, o Ciclo de Cinema 
ao Ar Livre.
Na área das publicações estaremos 
abertos aos projetos que surgirem du-
rante o ano, estando previstas para 
2018 a obra sobre os “120 Anos 

do Teatro Diogo Bernardes”, da autoria de José 
Sousa Vieira; “Rúben Brandão: Quadras e Outras 
Poesias”, com seleção, prefácio e notas de Cláudio 
Lima; várias edições de publicações periódicas mu-
nicipais “Ponte de Lima: do passado ao presen-
te, rumo ao futuro!” e o “14.º Festival Internacional 
de Jardins | 14th International Garden Festival”.
A Biblioteca Municipal de Ponte de Lima enquanto ser-
viço público gratuito direcionado para toda a comunidade 
apresenta um papel fundamental na recolha, organiza-
ção e difusão da informação e do conhecimento, existen-
tes nos mais variados suportes e dá, desta forma, res-
posta aos interesses dos munícipes, contribuindo para o 
desenvolvimento de competências individuais e sociais. 
Paralelamente promove o conhecimento sobre a herança 
cultural e preserva a identidade local, facilitando o acesso 
ao espólio documental, com especial relevo para a dispo-
nibilização de documentação sobre realidades regionais 
e locais que refletem a atividade desta comunidade e as 
características do concelho e da região.
Assim, estando previsto para o ano de 2018 um conjun-
to diversificado de iniciativas que pretendem aliar o co-
nhecimento à cultura, ao lazer, à educação, à cidadania, 
à inclusão social e à informação, a Biblioteca Municipal 
continuará a desenvolver uma dinâmica mais próxima 
dos vários públicos, cultivando uma política de promoção 
do livro e da leitura. 

© Amílcar Rodrigues
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Serão, como habitualmente, comemoradas efeméri-
des importantes como o Dia de Ponte de Lima, O Dia 
Mundial da Poesia, O Dia Internacional do Livro Infantil 
e o Dia Mundial do Livro, entre outras comemorações de 
datas especiais, nomeadamente aquelas associadas a 
várias personalidades e instituições relevantes do conce-
lho, organizando-se ainda um conjunto de atividades de 
promoção do livro e da leitura.
Ao longo do ano continuar-se-á a dinamizar uma panó-
plia de atividades gerais nomeadamente Conferências, 
Tertúlias, Encontros, Palestras, Ações de Formação e 
de Sensibilização; realização de Lançamentos e Apre-
sentação de Livros; promoção de concursos e outras 
atividades lúdico-pedagógicas, ateliers e oficinas.
O desenvolvimento de exposições é uma importante 
estratégia de atuação da Biblioteca Pública junto da sua 
comunidade, permitindo o cumprimento da sua missão 
como instituição social e democrática, tendo previsto 
para este ano a realização de grandes exposições que 
visam evocar figuras ilustres limianas e autores galardoa-
dos a nível nacional e internacional, tais como: Manuel 
José de Oliveira e Ester Norton de Matos.
De referir que todas estas exposições serão disponibili-
zadas em formato digital no website da Biblioteca Munici-
pal e são organizadas de forma a serem emprestadas a 
outras instituições.
Concomitantemente realizar-se-á, ao longo do ano, ou-
tras mostras e destaques biobibliográficos na Sala de 
Adultos desta Biblioteca, apresentando um leque sig-
nificativo de autores locais e nacionais que congregam 
vários pontos de interesses associados à promoção do 
livro e da leitura ou de figuras ímpares limianas que se 
distinguiram ao longo dos tempos em variadas áreas do 
conhecimento, que se passa a elencar: António Feliciano 
de Castilho, Ana de Castro Osório, António Vieira Lisboa, 
Júlio de Lemos e José Cardoso Pires.
Para as instituições com valências para idosos continuar-
-se-á a impulsionar projetos aliciantes direcionados para 
esta faixa etária tais como: sessões de Cinema Sénior, 
Bibliosénior e Música ao Ritmo do Idoso. 

A pensar nos mais pequenos e nas suas famílias preten-
de-se também realizar, uma vez por mês, a Bebéteca, 
com atividades para bebés de crianças que acompanha-
das por familiares e amigos permitem usufruir de uma 
Hora do Conto com música e atelier associado.
Para o público adulto destacaremos o Serviço de Infoli-
teracia do Município de Ponte de Lima que desenvolve 
cursos de informática e promove a aquisição de compe-
tências digitais; as sessões de Poesia à Sexta bem como 
o Projeto BiblioCafé e o Projeto BiblioSaúde.
Continuar-se-á a apostar em dinâmicas capazes de con-
duzir a uma melhor integração dos conhecimentos e li-
teracias através do Serviço Educativo da Biblioteca 
Municipal, em cooperação com os estabelecimentos de 
ensino do concelho. Este serviço apresentará um pro-
grama de atividades de natureza lúdica e educativa, pro-
movendo a animação e a mediação do livro e da leitura 
que será desenvolvido em dois espaços distintos: na Bi-
blioteca Municipal e nas Bibliotecas Escolares. A Bi-
blioteca Municipal acolherá as escolas e dinamizar-se-á 
as seguintes iniciativas: Vem conhecer a tua Biblioteca; 
Hora do Conto com atelier criativo; Teatro de Fantoches; 
Teatro de Sombras Chinesas; Histórias (En)cantadas e 
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Bibliopaper “À descoberta do mundo mágico da Biblio-
teca”. Nas Bibliotecas Escolares de todo o concelho 
continuar-se-á a promover ações de fomento do livro e 
da leitura com o projeto “Escutar, Ler, Imaginar e Apren-
der: A Biblioteca vai à Escola” e “Hora Encantada para a 
Pequenada”.
Serão ainda difundidos Concursos direcionados espe-
cificamente para o público escolar que visam assinalar 
datas relevantes como o concurso “Carta à Rainha D. Te-
resa” realizado para reviver o Dia de Ponte de Lima, bem 
como outros concursos de incentivo da leitura nomeada-
mente “Concurso Conto de Natal” e “Concurso Concelhio 
de Leitura”. 
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poe-
sia realizar-se-á também o Concurso de Poesia, com o 
objetivo de estimular a produção de originais de poesia e 
valorizar esta expressão literária junto das escolas e do 
público adulto e promover-se-á as sessões de Poesia à 
Sexta, desde março a junho.
Cabe ainda à Biblioteca Municipal o desenvolvimento de 
outros projetos de relevante interesse nomeadamen-
te a Rota dos Escritores Limianos, concebida para o 
público escolar e para a população em geral, dando a 
conhecer, através de um percurso pedestre organizado, 
a riqueza do património literário, cultural e patrimonial li-
miano.
Destaca-se também o projeto Cinema História que pre-
tende estimular o interesse pela história, pela cultura em 
geral, por autores de Língua Portuguesa e por várias 
outras figuras de renome aliando o cinema a biografias 
factuais.
Prosseguirão também a implementação de iniciativas em 
parceria com instituições com valências para pessoas 
portadoras de deficiências físicas garantido, desta forma, 
o direito à cultura e à socialização a todos os cidadãos 
através do projeto Biblioteca Inclusiva: Biblioteca para 
Todos.
Dar-se-á seguimento à organização de eventos culturais 
nomeadamente a Feira do Livro de Ponte de Lima, a 
Feira do Livro Limiano e a Festa da Gente Miúda.

Continuar-se-á a apoiar a Rede concelhia de Biblio-
tecas de Ponte de Lima que dará prossecução ao seu 
trabalho de incentivo à cooperação entre as diferentes bi-
bliotecas escolares, no quadro de cada Agrupamento, e a 
Biblioteca Municipal, no sentido de proporcionar o acesso 
à informação e ao lazer aos alunos dos diferentes graus 
de ensino, num quadro de gestão eficiente e eficaz dos 
recursos disponíveis. 
A Biblioteca Itinerante prosseguirá o seu trabalho funda-
mental de promoção do livro nas escolas periféricas que 
não possuem Biblioteca Escolar e dará apoio a ações de 
fomento da leitura.
Com o objetivo de promover e divulgar o património do-
cumental local dar-se-á continuidade ao tratamento téc-
nico do fundo local que, através da digitalização de arti-
gos de autores limianos ou de temáticas alusivas a Ponte 
de Lima, passarão a ser exibidos em formato digital e 
serão disponibilizados no catálogo online e em repositó-
rios nacionais e internacionais.
A Biblioteca Municipal será, também, responsável pela 
organização de publicações associadas ao programa co-
memorativo dos 100 anos de morte de António Feijó.
No que diz respeito às atividades a desenvolver pelo 
Arquivo Municipal será dada prossecução ao estabele-
cimento de protocolos de colaboração com entidades 
detentoras de arquivos, que se traduzirão no tratamento 
técnico, acondicionamento e digitalização dos documen-
tos provenientes das mesmas, tal como acontece com 
os documentos do Arquivo do Paço de Vitorino e do 
Arquivo do Paço de Pomarchão, este último iniciado no 
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âmbito do projeto “Tratamento, digitalização e disponibi-
lização online do Arquivo da Casa de Pomarchão”, finan-
ciado pela Fundação Calouste Gulbenkian.
O Serviço Educativo do Arquivo Municipal dará conti-
nuidade à sensibilização e à divulgação do património 
documental, através de visitas guiadas aos alunos das 
escolas do concelho. Pretende-se igualmente com esta 
iniciativa dar a conhecer um pouco da história da vila e do 
concelho de Ponte de Lima, através da apresentação de 
material pedagógico concebido para o efeito, bem como 
a divulgação de documentos à guarda do Arquivo.
Daremos continuidade ao projeto “Tratamento técnico, 
a digitalização e a disponibilização online do Arquivo 
de Família de José Mendes Ribeiro Norton de Matos” 
que visa o tratamento técnico, a digitalização e a difusão 
online do Arquivo de José Mendes Ribeiro Norton de Ma-
tos, num total de cerca de 130.000 imagens, no âmbito 
da candidatura GEOARPAD, implementada em parceria 
com a Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia e 
o CIM Alto Minho.
A área de extensão cultural prevista para 2018 irá integrar 
a exposição “Embarcações do rio Lima“, serão ain-
da desenvolvidas uma série de Conferências/Palestras/

Ações de Sensibilização e Workshops que visam contri-
buir para a consolidação da memória coletiva e para a 
promoção do património histórico-cultural, abordando-se, 
por outro, lado temáticas de interesse para os profissio-
nais de informação. 
A Rede de Museus e Centros de Interpretação de 
Ponte de Lima cresceu significativamente nos últimos 
anos quer em equipamentos, atividades ou número de 
visitantes. Para além do Museu dos Terceiros, Museu do 
Brinquedo Português, Centro de Interpretação da Histó-
ria Militar de Ponte de Lima, Centro de Interpretação e 
Promoção do Vinho Verde, contamos agora com o Centro 
de Interpretação do Território com forte cariz etnográfico. 
O Centro de Interpretação da História Militar de Ponte 
de Lima (CIHMPL) continuará uma série de atividades 
em contexto de visita, destinadas ao público em geral 
mas também e especificamente ao público escolar, com 
incidência particular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Os 
temas integrados nestas ações dos Serviços Educativos 
são: “A expedição de Decimus Junius Brutus e a traves-
sia do Rio Lima pelos legionários romanos”, “A tomada 
de Ponte de Lima por D. João I” e “Ponte de Lima na 
Segunda Invasão Napoleónica”. 
Uma das prioridades para 2018 será  a edição de um Ca-
tálogo do Centro de Interpretação da História Militar, 

Arquivo da Casa de Pomarchão

© Susana Matos
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no corredor de acesso ao consistório da Ordem Terceira, 
continuará a exibir peças do acervo do Museu que se 
encontram habitualmente nas Salas de Reserva. 
A Exposição Permanente passará a dispor de uma nova 
abordagem de conteúdos mais interativa, que comple-
mente a informação de sala já disponível para todos os 
visitantes não incluídos em visitas guiadas.
Será dada continuidade a um conjunto de atividades 
anuais visando atingir diferentes públicos: atividades 
anuais para o público adulto/sénior e outras ainda 
de acordo com calendários associados a eventos de re-
levância. Para o público escolar, em particular para o 
1º ciclo do ensino básico, mediante inscrições feitas no 
início do ano letivo, será disponibilizada a Área Projeto, 
este ano subordinada ao tema “O Nosso Património”, 
que se desenvolverá durante todo o ano letivo com ativi-
dades e temáticas mensalmente diferenciadas. Destina-
das igualmente aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico 
são as visitas por marcação dedicadas a temas diversos 
(Pintura; Heráldica; Tesouro Escondido). Os alunos do 2.º 
e 3.º Ciclos poderão usufruir da atividade Há Uma Vila 
Entre Muros. Para os alunos do Jardim de Infância es-
tão também previstas visitas temáticas (Corpo Humano 
e Atividade Física; Coleção Paramentaria Vestir o Frade).
O museu continuará a sua política de abertura a diferen-
tes públicos, com as suas diferentes valências, tais como 
a organização de concertos, palestras e diferentes 
cerimónias. Também o Ciclo de Viagens se manterá 
nos moldes habituais.
O Museu do Brinquedo Português (MBP) promove a 
história do brinquedo produzido em território nacional e 
retrata uma sociedade do país, a sua história e a sua 
cultura. Assume-se, assim, como um organismo recetor, 
guardião e transmissor de um património vasto e valioso 
e também como um espaço cultural e educativo que fo-
menta e incentiva a aprendizagem em torno da temática 
do brinquedo. 
Paralelamente, o MBP tem a responsabilidade de pro-
mover ações de preservação do espólio, de conserva-
ção e de salvaguarda do seu património, bem como a 

descrevendo o espólio móvel exibido na exposição perma-
nente do Centro, contando a história e evolução do diverso 
tipo de armamento no contexto mais global da história mili-
tar. No domínio da interpretação e divulgação, será elabo-
rado, para inclusão no percurso da exposição permanente, 
um filme retratando o edifício da alcaidaria-mor, onde o 
Centro está instalando, marcando a sua função militar ini-
cial e percorrendo a sua história até ao presente.
Ainda neste contexto iremos proceder à colocação, no 
território concelhio, de monumentos e memoriais, sina-
lizando espaços associados a episódios e acontecimen-
tos militares relevantes para a História Local.
O Museu dos Terceiros prosseguirá o desempenho das 
funções museológicas associadas à coleção e à inventa-
riação do património sacro das freguesias do concelho, 
nomeadamente nas freguesias de Bárrio e Cepões, La-
bruja e Calheiros. 

No domínio da divulgação e da interpretação, o destaque 
vai para a realização de uma exposição temporária dedi-
cada ao Património Religioso do Concelho de Ponte 
de Lima. A “Mostra de Reservas”, que se desenvolve 

© Amândio de Sousa Vieira
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incumbência de dinamizar múltiplas iniciativas que con-
videm o público – local e turistas – a visitar este espaço 
com motivações educativas, museológicas, científicas, 
turísticas e lúdicas.
Durante o ano de 2018, as atividades a desenvolver no 
MBP visam dar continuidade à elaboração do inventá-
rio da coleção em depósito, bem como, das peças doa-
das ao museu, fundamental para aumentar o espólio e a 
credibilidade da instituição museológica.
Paralelamente serão promovidas um conjunto de expo-
sições temporárias e outras atividades tais como: vi-
sitas guiadas com atividades (marcadas previamente), 
festas de aniversário no Museu do Brinquedo Português 
e atividades em família no Museu do Brinquedo Portu-
guês, através do projeto “Vamos Brincar”.
Através do Centro de Interpretação e Promoção do 
Vinho Verde (CIPVV) será dada continuidade a um con-
junto de ações tais como divulgação do CIPVV junto de 
produtores da região dos Vinhos Verdes (estão atualmen-
te representados 40 produtores); divulgação do CIPVV 
junto de operadores turísticos nacionais e galegos, refor-
çando-se ainda as parcerias existentes, nomeadamente 
com a CRVV e Vivanco.
Será realizado o Ciclo de Cinema, cuja seleção de fil-
mes incide em dois mundos apaixonantes – o Vinho e o 
Cinema.

Serão realizadas exposições temporárias nomeadamen-
te “Casas com História – Vinhos de Excelência“.
Iremos desenvolver a atividade “A cultura do vinho tro-
cada por miúdos” através da qual se pretende dar a 
conhecer a cultura do vinho aos mais novos através de 
uma visita guiada à coleção permanente do Centro de 
Interpretação e Promoção do Vinho Verde, seguindo-se 
oficinas práticas que pretendem dar enfâse aos aromas 
do vinho verde.
O conjunto de Conferências, Palestras, Ações de Sen-
sibilização e Workshops a realizar no CIPVV terão 
como principais objetivos contribuir para a valorização e 
promoção do património histórico, paisagístico e cultural, 
material e imaterial, da gastronomia e do território asso-
ciado à cultura da vinha e do vinho. Serão abordadas te-
máticas de interesse para os profissionais da área: “Há 
vinho verde com…”, “Há conversa na enoteca…”, 
“Tertúlias báquicas” e “Palas águas do loureiro” 
(passeio de canoa).

Brincar

Vamos

PONTE DE LIMA

© Rui Lima
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Iremos colaborar na organização do Congresso da 
Rede Iter Vitis cujo objetivo passa pelo desenvolvimento 
do enoturismo através da valorização do património cul-
tural, material e imaterial, da gastronomia e do território 
associado à vinha e ao vinho, numa rede europeia que 
abrange 18 países.
Iremos assinalar o Dia Internacional dos Museus e o 
Dia Europeu do Enoturismo com atividades diversas.
O Centro de Interpretação do Território de Ponte de 
Lima tem como principal missão a identificação, inves-
tigação, valorização e divulgação do património cultural 
imaterial e material de todo o concelho. Nesse sentido, as 
atividades a desenvolver visam a dinamização do mais 
recente espaço museológico, dedicado à etnografia lo-
cal, mas também o envolvimento da comunidade escolar, 
através da promoção de um Serviço Educativo, e do pú-
blico em geral, de molde a sensibilizá-los para a neces-
sidade de preservar a identidade de um povo fortemente 
ligado à terra, aos animais, à fé e ao folclore.
Na perspetiva de reforçar a rede de equipamentos cultu-
rais, será dado início aos trabalhos de criação de um nú-
cleo museológico para acondicionamento da exposição 
do espólio do Dr. Nuno Pimenta.
Os museus e centros de interpretação de Ponte de Lima 
continuarão a disponibilizar visitas ao Centro Histórico e 
outras atividades de apoio na conservação/preserva-
ção do património concelhio.
Ainda no plano da cultura artística e no seguimento do 
sucesso do que aconteceu em anos anteriores, está pre-
vista para o próximo ano uma nova mostra de arte con-
temporânea, com obras de artistas portugueses e estran-
geiros, visando assim atingir públicos internacionais e dar 
a conhecer Ponte de Lima e o seu património, assim, no 
âmbito da atuação comum aos diversos espaços museo-
lógicos, realça-se a realização do Lethes Art Ponte de 
Lima 2018.

3. DESPORTO, JUVENTUDE E TEMPOS 
LIVRES

Sendo uma das missões da autarquia a generalização da 
prática desportiva e a infraestruturação, é pela coopera-
ção com as Associações e Clubes do concelho e apro-
veitamento dessas sinergias, que ela se materializa. O 
planeamento dos equipamentos desportivos e o desen-
volvimento de atividades conjuntas que promovam o uso 
eficiente dos vários recursos, seja no contexto do des-
porto escolar ou associativo, é fundamental para a sua 
rentabilização e otimização. 
Neste contexto, renovar-se-ão os protocolos com a Es-
cola Desportiva Limiana, A.D. Os Limianos e Clube 
Náutico para a utilização dos equipamentos desportivos 
municipais. Continuaremos a apoiar os eventos despor-
tivos, as ações de formação e os estágios, bem como, 
a conceder a atribuição de subsídios aos clubes, privile-
giando os escalões de formação, assim como o apoio do 
pagamento de 80% do valor das inscrições e seguros os 
atletas de clube com formação. 
Será dado apoio financeiro, técnico e logístico aos 
clubes e às associações do Concelho, com vista à me-
lhoria das infraestruturas desportivas, aquisição de equi-
pamentos e ao desenvolvimento das várias atividades.
Iremos criar as condições para que em 2018 entre em 
funcionamento o Gabinete Técnico do Desporto, de 
forma a poder melhorar a qualidade e criar novas dinâmi-
cas ao nível deste serviço.

© Spixel – Som e Imagem
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Daremos continuidade às parcerias com as Juntas de 
Freguesia para a gestão dos Pavilhões de Fontão, Vito-
rino de Piães, Gandra, Refoios, Fornelos, Facha, Feitosa 
e Ribeira.
Conforme havíamos programado, iremos dar passos 
concretos para criação de mais Campos Sintéticos 
no Concelho, serão concluídas as questões relativas à 
disponibilização de terrenos e elaborados os respetivos 
projetos. De igual forma, iremos desenvolver os projetos 
relativos à cobertura do mini Campo Sintético da Cor-
relhã, à ampliação das instalações do Centro Náutico 
de Ponte de Lima e à beneficiação de várias infraestru-
turas desportivas existentes. 
Iremos incentivar a prática desportiva junto das camadas 
mais jovens através da integração da formação nas ati-
vidades escolares e nos períodos de férias em parceria 
com os Clubes e Associações Desportivas do Concelho.
Continuaremos a apoiar a realização de eventos des-
portivos de dimensão nacional e internacional nas 
várias modalidades.
Através da promoção e utilização das infraestruturas cria-
das para o efeito iremos incentivar a prática de despor-
tos ligados à natureza: Ecovias, Trilhos de Montanha, 
Atividades Equestres, Atividades Náuticas, Trail Running 
BTT, Downhill e Enduro.
Serão implementadas um conjunto de ações de promo-
ção e apoio das atividades desportivas/saúde junto da 

população sénior e idosos em colaboração com clu-
bes, associações, ginásios e Ministério da Saúde, apro-
veitando as infraestruturas existentes (ex. Parque da 
Vila), bem como, um projeto integrado de promoção do 
desporto e da alimentação saudável dirigido a crianças 
em idade escolar. 
No contexto da estratégia “Ponte de Lima – Destino 
Equestre Nacional e Internacional” e para além da 
continuidade das atividades que já fazem parte do pro-
grama anual dos eventos equestres, dos quais se des-
taca a Feira do Cavalo, o Concurso de Saltos Internacio-
nal, Concurso Internacional de Dressage e o Concurso 
Internacional de Ensino serão reforçadas, ampliadas e 
valorizadas as infraestruturas de apoio às atividades 
equestres. 
O Município irá apresentar à Federação Internacional de 
Canoagem as candidaturas para a realização, em Pon-
te de Lima, da “Taça do Mundo de Maratonas de Ca-
noagem” e do “Campeonato do Mundo de Maratonas 
de Canoagem“. Estes eventos irão permitir a Ponte de 
Lima posicionar-se a um outro nível no que diz respeito 
à organização de eventos desportivos nacionais e inter-
nacionais. Este fator de atratividade, conjugado com os 
mais variados recursos e valores existentes, irá certa-
mente trazer centenas de atletas, equipas de apoio, pro-
fissionais ligados à náutica, visitantes e turistas ao nosso 
concelho.
Será feita em colaboração com as escolas, associações, 
clubes desportivos e ginásios do concelho a promoção 
de um conjunto de atividades e eventos no sentido da 
otimização e do pleno funcionamento das infraestruturas 
existentes no “Parque na Vila”, na Mata da D. Inês. O 
Parque da Vila dispõe de um conjunto de valências que 
permite o desenvolvimento de um conjunto alargado de 
atividades desportivas e de lazer ao ar livre, com circui-
tos de manutenção, percursos pedestres e ecovias. Este 
é um espaço privilegiado para a prática de modalidades 
como o Trail e o Running, BTT, BMX, e Skate. 
No próximo ano iremos apoiar a realização de mais um 
Desafio Jovem – Festival da Juventude Limiana, que © MADproductions
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pretende ser, para além de um espaço de diversão, um 
contributo para a criação de novos mecanismos de pro-
moção da participação dos jovens na vida pública, atra-
vés da realização de Fóruns Jovens, concursos de escri-
ta, pintura e fotografia, expressão dramática, bem como, 
de leitura e debates.
O Município irá continuar a assegurar o alojamento às 
classes jovens dos clubes nas Pousadas de Juventude 
do país.
Tendo-se afirmado, enquanto programa que dá resposta 
às famílias nas interrupções letivas, daremos continuida-
de à Oficinas da Páscoa e de Verão da Paisagem Pro-
tegida. Será garantido e até reforçado, à semelhança do 
que aconteceu em 2015, o apoio à realização de Campos 
de Férias pela sociedade civil, nomeadamente através da 
cedência a título gratuito dos espaços e equipamentos 
municipais.  
Partindo da assunção de que os jovens detêm um vas-
to espírito empreendedor e uma enorme capacidade de 
colaborar será aberta uma Bolsa de Voluntariado para 
os Eventos. Esta será uma forma de envolver os jovens 
limianos no conjunto de iniciativas que fazem já parte da 
identidade do concelho e que são um dos fatores de de-
senvolvimento local.

© D.A.M.A

 4. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A Ação Social continuará a ser uma das cinco prioridades 
que orientam a atuação municipal. Quaisquer outras op-
ções de investimento que a autarquia pretenda concreti-
zar que sejam igualmente importantes para a estratégia 
de desenvolvimento preconizada para o Concelho, não 
será feita em detrimento dos projetos na área social. 
Iremos em 2018 proceder à atualização do Diagnóstico 
e Plano de Desenvolvimento Social no âmbito da Rede 
Social e Plataforma Concelhia.
À semelhança de outras áreas de intervenção, também 
aqui a cooperação e articulação com outras entidades 
com competências nesta matéria, nomeadamente as 
IPSS do concelho, mostra-se fundamental para a articu-
lação e concretização das várias iniciativas otimizando-
-se e rentabilizando-se os diferentes recursos, na tenta-
tiva de cada vez mais, apoiar as respostas sociais em 
causa em benefício das populações e da sua qualidade 
de vida. Nesse sentido será dada continuidade ao apoio 
técnico e financeiro às IPSS do Concelho, juntas de 
freguesia, AAPEL e APPACDM. 
Para além da entrada em funcionamento da Creche de 
Freixo, na medida em que está prestes a ser celerado o 
Protocolo entre a Casa do Povo de Freixo e a Segurança 
Social para o seu funcionamento, em 2018 o Município 
irá avançar com o projeto para uma nova creche. Espe-
ra-se que também em 2018 estejam reunidas as condi-
ções para a entrada em funcionamento do Apoio Domi-
ciliário da Casa do Povo de Vitorino dos Piães e Lar 
Residencial da APPACDM para cidadãos portadores de 
deficiência.
Iremos dar continuidade à participação do Município no 
Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de In-
serção e Rlis-Rede Local de Intervenção Social, en-
quanto medidas e iniciativas fundamentais de apoio numa 
lógica de intervenção articulada e integrada de entidades 
com responsabilidade no desenvolvimento da ação social 
que visa potenciar uma atuação concertada dos diversos 
organismos e entidades envolvidas na prossecução do 
interesse público e promover a implementação de novos 
mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação 
em resposta às necessidades sociais.
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Para além da taxa Social da água, prevista para famílias 
numerosas na iniciativa “Ponte Amiga”, as famílias ca-
renciadas do concelho poderão continuar a beneficiar da 
Tarifa Social prevista no Regulamento Tarifário dos Servi-
ços de Abastecimento e Saneamento, que prevê a aplica-
ção de valores consideravelmente reduzidos às pessoas 
e famílias do concelho com dificuldades económicas.
Será implementado pela primeira vez pelo Município en-
quanto entidade coordenadora (Polo de Receção) e Dis-
tribuidora o projeto relativo à “Distribuição de Géneros 
Alimentares e/ou bens de primeira necessidade às 
famílias carenciadas do concelho de Ponte de Lima”, 
financiado pelo Programa Operacional de Apoio às Pes-
soas Mais Carenciadas (PO APMC) do Portugal 2020.

Iremos promover e implementar diversas atividades em 
projetos tão transversais como: Habitação Social, Casa 
Amiga e Ponte Amiga. 
Iremos concluir um conjunto de projetos que têm em vis-
ta requalificar o espaço público envolvente a alguns 
edifícios de habitação social numa perspetiva integra-

da de revitalização dos espaços físicos com a ações de 
carácter mais imaterial. Estas intervenções foram iden-
tificadas como prioritárias ao âmbito do Plano de Ação 
para a Regeneração Urbana de Ponte de Lima (PARU), 
aprovado no âmbito do Norte 2020, apesar da dotação 
financeira dos compromissos assumidos não ter sido su-
ficiente para abarcar estas intervenções, aguarda-se que 
haja um reforço para as mesmas. Por seu lado, a requali-
ficação dos edifícios também prevista como prioritária no 
PARU, implica o envolvimento do próprio IHRU (Instituto 
da Habitação e Reabilitação Urbana), enquanto entidade 
proprietária de um conjunto alargado de habitações em 
Bairros Sociais com legitimidade para promover a sua 
beneficiação, também se espera um reforço para estas 
componentes. 
Em relação ao GIP (Gabinete de Inserção Profissio-
nal) e tendo presente o importante papel que tem vindo a 
desempenhar, com resultados muito positivos enquanto 
interlocutor entre as empresas e os desempregados, ire-
mos continuar a apostar no desenvolvimento das suas 
atividades das quais destacamos, para além da referida, 
a capacitação dos desempregados para a procura ativa 
de emprego e para a criação de projetos de autoemprego 
e de empreendedorismo.
O Município irá continuar a desenvolver todos os esfor-
ços para que seja possível, utilizando os seus próprios 
recursos, criar uma plataforma informática de monito-
rização das respostas das IPSS do Concelho. 
Após a apresentação em 2016 da candidatura para a 
construção da Bolsa de Voluntariado em colaboração 
com as IPSS, aguardamos neste momento pela sua 
aprovação, para que em 2018 possa entrar em pleno fun-
cionamento. 
 Em 2018 iremos promover o alargamento de parcerias 
a novas instituições e empresas no âmbito do Cartão 
Sénior e Cartão Municipal de Famílias Numerosas de 
forma a disponibilizar um maior número de serviços em 
condições vantajosas aos seus utilizadores.
Serão desenvolvidos os trabalhos necessários à imple-
mentação de uma Rede Sénior com o objetivo de dotar 
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os seniores com conhecimentos de informática, promo-
vendo a alfabetização e inclusão digital, bem, como, do 
Portal Sénior com informação útil sobre os vários projetos 
e iniciativas do concelho visando o aumento da sociabili-
zação e diminuição do isolamento dos idosos
Serão desenvolvidos esforços no sentido da dinamização 
do projeto Empreendedorismo Social em parceria com 
o IPVC, Incubo e a CIM Alto Minho, no sentido de “Capa-
citar para a Qualificação e Inovação das Redes Sociais 
do Minho-Lima”.
Ao nível da CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens), iremos continuar a participar na comissão res-
trita com gestão de processos e acompanhamento dos 
casos em avaliação, promovendo os contactos necessá-
rios em conjunto com os elementos da referida comissão.
No que diz respeito aos contributos na área da Saúde 
manteremos o apoio a ações de rastreio devidamente es-
truturadas, bem como, o apoio a ações de Saúde Publica.
Iremos dar continuidade à colaboração e participação do 
Município no contexto da Associação dos Cuidadores 
Informais, do projeto PLA – Problemas Ligados ao Ál-
cool e da ELI-Equipa Local de Intervenção.
Iremos continuar a promover e apoiar atividades des-
portivas e de saúde para grupos de risco em colabora-
ção com clubes, associações, IPSS, ginásios e Ministério 
da Educação e Solidariedade Social e programar e pro-
mover reuniões periódicas com as instituições de saúde 

do Concelho – Hospital Conde de Bertiandos e Centro de 
Saúde na sua nova orgânica. Iremos, à semelhança de 
anos anteriores, dar apoio à realização das Jornadas da 
Saúde em Movimento em parceria com os vários giná-
sios e clubes desportivos do concelho.
No âmbito das atividades desenvolvidas na Paisagem 
Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Ar-
cos, destacamos no presente contexto a manutenção 
do apoio gratuito, a nível de sessões semanais de hi-
poterapia e outras, a cerca de 100 utentes/alunos de 
instituições de acolhimento e de ensino, com mobilidade 
condicionada ou portadoras de deficiências múltiplas
Finalmente, será de realçar o apoio dado através da Fun-
dação António Feijó de assistência médica de pessoas 
muito idosas e necessitadas, doentes ou portadores de 
deficiência de Ponte de Lima, através por exemplo do 
transporte dos doentes a Hospitais de referência ou apoio 
a pessoas que sofrem de problemas visuais, bem como, 
o apoio dado através do Banco de Ajudas Técnicas que 
presta apoio a pessoas portadores de deficiência, idosos 
e pessoas que necessitem temporária ou definitivamente 
de ajudas técnicas, por motivos de perda de autonomia 
física ou psicológica, temporária ou definitiva. 
Iremos realizar em Fevereiro de 2018 a terceira edição 
Expo Saúde/Social que tem como objetivo promover 
uma abordagem de vários temas da Saúde que remetem 
para os comportamentos e estilos de vida e atividade físi-
ca, com maior enfoque para os jovens e para a promoção 
de hábitos de vida saudáveis.
O Município irá continuar a interceder junto da ARS Nor-
te para o cumprimento das prioridades definidas no âmbi-
to do Portugal 2020 para os equipamentos de saúde do 
concelho, bem como a pugnar pela reposição do serviço 
de Especialistas em Medicina Interna no SUB de Ponte 
de Lima, bem como, para uma gestão de recursos huma-
nos de forma eficaz e eficiente de forma a que se reto-
mem as condições para a descentralização da consulta 
externa, voltando a garantir as valências/especialidades 
da maior importância que deixaram de existir no Hospital 
de Ponte de Lima.© Rogério Lopes
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5. EMPREGO, ECONOMIA, TURISMO E 
SERVIÇOS

De uma forma coerente com tudo aquilo que temos assu-
mido e defendido, entendemos ser fundamental continuar 
a criar condições e apostar em projetos que promovam 
o desenvolvimento económica e social do Concelho. O 
emprego, a estabilidade económica, o poder de compra, 
a proximidade e qualidade dos serviços e equipamentos 
públicos são fatores determinantes para se conseguir a 
confiança no futuro e o equilíbrio necessários ao desen-
volvimento local.
Para além das condições de atratividade ímpares que 
resultam da conjugação entre as condições físicas de 
acolhimento, das excelentes acessibilidades existentes 
e dos benefícios fiscais dados às empresas, reforça-se 
ainda a existência da qualidade da mão-de-obra e o fac-
to de o concelho ser cada vez mais reconhecido como 
um território geostratégico de grande importância pela 
vizinhança aos grandes centros urbanos como o Porto, 
Braga e Galiza, sendo fatores fundamentais na atrativi-
dade do território e no esforço realizado para aumentar a 
nossa capacidade produtiva. 
O Turismo, por seu turno, afirma-se cada vez mais como 
uma atividade económica extremamente importante para 
o concelho, podendo desempenhar um papel decisivo 
em termos de desenvolvimento sustentável preconizado 
para o nosso território.

5.1 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
EMPREGO
O Município decidiu manter em 2018 a política de atra-
tividade e de benefícios fiscais, para as empresas e 
famílias, que dependem de decisão dos órgãos munici-
pais: 
• Não aplicação da taxa da Derrama Autárquica;
• Redução do IRS em 5% correspondente à parcela de 

competência Municipal; 
• Taxa de IMI para 0,32% para os prédios urbanos; 
• Redução a taxa de IMI, atendendo ao número de de-

pendentes em relação ao imóvel destinado a habitação 
própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal 
do proprietário. Conforme previsto no n.º 13 do Artigo 
112.º do Código do IMI (Imposto Municipal sobre Imó-
veis) de acordo com a seguinte tabela: 

N.º de dependentes a cargo Valor fixo em €
1 20
2 40
3 70

• Isenção do pagamento do IMT para as empresas na 
aquisição de prédios ou frações autónomas de prédios 
urbanos, localizados nos Pólos Empresarias da Ge-
mieira e da Queijada;

• Possibilidade de redução ou isenção do pagamento de 
taxas e licenças de construção nos Pólos Empresariais;

• Preços relativamente baixos de venda dos terrenos do 
Pólos Industrias da Gemieira e da Queijada;

• Prioridade dada pelo Município na rápida concretização 
do processo de instalação.

Em 2018 através do Gabinete Terra Investir pretendemos 
prosseguir o trabalho desenvolvido e concretizar a cele-
bração de parcerias com Câmaras de Comércio, Asso-
ciações e AICEP no sentido do apoio à internacionaliza-
ção das nossas empresas cativando, ao mesmo tempo, 
agentes económicos que invistam no nosso território. 
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O Município integra ainda a Rede Regional de Apoio 
ao Empreendedorismo no Alto Minho. Neste contexto 
realçamos a importância dos seguintes projetos:
• "EXPORTA Alto Minho" – visa essencialmente a pro-

moção da capacidade de internacionalização da base 
empresarial do Alto Minho nos domínios das atividades 
de mar, rio & natureza enquanto fator determinante na 
operacionalização da estratégia de desenvolvimento 
preconizada para o Alto Minho. Desenvolvimento dos 
seguintes Estudos/Ação: (i) mar, rio e natureza; (ii) pes-
ca sem morte no Alto Minho e (iii) Diáspora;

• "Inova Alto Minho" – Qualificação e Inovação dos 
Sistemas – O projeto visa intervir em domínios que se 
revelam fundamentais para a promoção da inovação e 
da afirmação das apostas de especialização inteligente 
no território, quer em termos de procura, quer de oferta;

• "Alto Minho Empreende" – promoção do empreen-
dedorismo qualificado e criativo Competitivos Ter-
ritoriais do Alto Minho – O projeto "Alto Minho Em-
preende - Promoção do Empreendedorismo Qualifica-
do e Criativo" tem como objetivo a dinamização de um 
conjunto diversificado e integrado de mecanismos de 
suporte à criação do emprego e à iniciativa empresa-
rial, apoiando a estruturação e coordenação de uma 
rede interinstitucional que favoreça a criação de siner-
gias e de condições de apoio ao empreendedorismo 
qualificado e criativo no Alto Minho.

O Gabinete Terra Investir garantirá a atualização per-
manente da informação da plataforma Biz Ponte de 
Lima em paralelo com o atendimento, apoio e informa-
ção ao empresário, como uma forma de incentivo ao em-
preendedorismo, continuando a disponibilizar dois impor-
tantes instrumentos: o “Terra Finicia”, de apoio às Mi-
cro e Pequenas empresas do Concelho que pretendam 
realizar investimentos e o “Terra Incubadora”, de apoio 
aos Jovens Empreendedores. O Gestor do Projeto de 
Investimento prestará o apoio permanente ao processo 
de instalação das empresas.
Tal como já referimos na introdução deste documento, 
tem-se registado efetivamente uma procura crescente 
por parte das empresas de terrenos nos Pólos Empre-

sariais e Industriais do nosso Concelho. Algumas das 
empresas que adquiriram lotes nos Pólos Industriais do 
Município irão avançar em breve com o investimento.
Neste momento e tendo em conta o reduzido número de 
terrenos livres nos Pólos Industriais da Gemieira e da 
Queijada, bem como, o facto de se continuar a verificar 
uma procura na região de grandes áreas para a localiza-
ção empresarial por parte de investidores estrangeiros, 
o Município irá avançar com o loteamento do Polo In-
dustrial e Empresarial de Calvelo de forma a ter lotes 
disponíveis para venda.
Com a aprovação da candidatura para a Pré-qualificação 
a Operações de Acolhimento Empresarial ao Norte 2020 
do Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas, ire-
mos em 2018 submeter o projeto de investimento ao Pro-
grama Operacional, dando início à respetiva empreitada. 
Tendo em conta este cenário iremos apostar num papel 
mais ativo por parte do Gabinete do Granito das Pe-
dras Finas, enquanto gabinete do Município destinado a 
gerir e implementar a estratégia para este sector que irá 
promover, de forma complementar às iniciativas mencio-
nadas, a concretização dos seguintes grandes objetivos:
• Implementação e acompanhamento dos instrumentos 

de gestão territorial;
• Modernização da atividade extrativa do granito;
• Modernização das indústrias transformadoras;
• Criação dos serviços partilhados comuns;

© José Barata
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• Acompanhamento da construção do “Pólo Industrial 
do Granito das Pedras Finas” e operacionalização da 
sua ocupação a arranque do funcionamento;

• Procurar financiamento para a viabilização do “Parque 
Temático das Pedras Finas” na perspetiva de recu-
peração paisagística das pedreiras e de respeito pelo 
ambiente e pela paisagem. Será criado um parque com 
funções pedagógicas, turísticas e de lazer relacionado 
com a temática do granito e da floresta;

• Apoio aos empresários no enquadramento de candida-
turas a fundos comunitários.

Iremos continuar a integrar as plataformas existentes 
na Internet que prestam serviços aos empresários ao 
nível da procura de terrenos para a localização do seu 
investimento, tal como já aconteceu com a AICEP e irá 
acontecer em breve através da CIM Alto Minho. 
Será dada continuidade aos trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do Balcão do Empreendedor e Sistema de In-
dústria Responsável.
Iremos promover o desenvolvimento de parcerias com 
instituições do ensino superior e associações que 
tornem viável o surgimento de um Centro Tecnológico e 
Criação de Clusters Tecnológicos e promoção da interli-
gação entre esses setores estratégicos, designadamente 
nas áreas da Saúde; Social; Novas Tecnologias / Tecno-
logias de Ponta; Energias Alternativas e Agroalimentar e 
Engenharia de Serviços.
Na perspetiva da promoção do comércio, serviços e 
restauração localizados na Vila e nos diferentes centros 
cívicos das freguesias, o Município tem vindo a adotar 
uma postura dinâmica e envolvida em relação à dinami-
zação, nomeadamente através da qualificação dos espa-
ços públicos, preservação do património e promoção de 
um conjunto significativo e regular de eventos, partindo 
da premissa que o espaço vivencial determina a sua ca-
pacidade de atração e a personalidade. 
As novas tendências mostram-nos que as pessoas de-
sejam vivenciar os espaços e participar neles. Valores 
como genuíno, tradicional e local assumem papéis cada 

vez mais centrais; seja do ponto de vista da pertença seja 
do ponto de vista da admiração / contemplação. É dentro 
este espirito que iremos avançar com ideias e projetos 
para a recuperação/refuncionalização do Mercado 
Municipal.
O Município irá continuar a tentar encontrar financiamen-
to que torne possível a realização de uma abordagem/es-
tudo que resulte numa proposta integrada para a gestão, 
promoção e reorganização das atividades comerciais 
num trabalho conjunto entre os vários atores envolvidos. 
É nesse sentido que iremos criar condições para a reali-
zação de várias iniciativas de dinamização comercial em 
parceria com a AEPL (Associação Empresarial de Ponte 
de Lima), tais como campanhas de promoção, animação 
de rua, imagem de marca, em promovendo ainda o de-
senvolvimento do Projeto de “Reabilitação Comercial 
do Centro Histórico de Ponte de Lima e Arcozelo” e 
em zonas rurais.
 
5.2 TURISMO 
Iremos em 2018 continuar a apoiar as atividades turísti-
cas e criação/desenvolvimento de produtos turísticos nas 
áreas do ecoturismo, enoturismo, gastronomia, náutica, 
fileira equestre, turismo cultural, histórico e religioso pro-
movendo o aumento do número de turistas que perma-
necem no Município, destacando-se as seguintes inicia-
tivas:
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• Aposta nos grandes eventos de projeção nacional e 
internacional que são uma imagem identitária do Con-
celho de Ponte de Lima;

• Promoção e dinamização do turismo da natureza, 
através da divulgação via website, apps, feiras, etc, dos 
vários equipamentos e infraestruturas existentes;

• Dinamização da Rede de Museus e Centros de Inter-
pretação;

• Continuar a reforçar a dinâmica do Gabinete Terra 
através do desenvolvimento de diversas atividades, tais 
como: promoção de estratégias de marketing territorial 
de valorização dos recursos locais – Produtos Terra 
(artesanato, vinho verde, sidra, mel, entre outros); co-
municação, marketing e imagem; 

• Será dada a devida ênfase a momentos festivos e cul-
turais do Ponte de Lima ConVida como o Festival In-
ternacional de Jardins, a Festa do Vinho Verde e dos 
Produtos Regionais, a Vaca das Cordas, a Feira do Ca-
valo, o Festival Internacional de Folclore, a Feira dos 
Petiscos e as tradicionais Feiras Novas;

• O conjunto de feiras, mostras e eventos denominado 
“Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta” será am-
pliado e englobará os seguintes acontecimentos: Fes-
ta da Gente Miúda e Feira Infantil Feira do Ambiente 
e Energia; Festival do Bacalhau, Doçaria Mel e Sidra; 
Verdes Noivos; Feira do Porco e as Delicias do Sarra-
bulho; Feira 100 % Agrolimiano; Expo Saúde / Juven-
tude; Feira de Caça, Pesca e Lazer; Feira Gastronómi-
ca da Lampreia; Feira dos Jardins e Espaços Verdes; 
Exposição Canina Nacional do Alto Minho; Festival da 
Carne Minhota; Feira da Educação, Ciência e Tecno-
logia;

• O Pavilhão de Feiras e Exposições – Expolima, 
cujas obras foram concluídas, trazendo consigo um 
grande potencial de crescimento e uma outra dignida-
de para a realização, entre outras valências, dos vários 
eventos promotores da economia local através da valo-
rização dos nossos recursos endógenos;

• Realização de um conjunto de eventos e provas des-
portivas equestres no contexto da estratégia “Ponte de 

Lima – Destino Equestre Internacional” dos quais se 
destaca o Congresso Internacional de Turismo Equestre;

• As obras do Parque de Campismo Urbano – Acqua 
Limia Camping irão avançar apenas se for garantido 
financiamento com enquadramento no novo período de 
programação;

• Continuar a apostar na valorização, sinalização e 
promoção integrada, ao nível da CIM Alto Minho ou 
Minho IN, das Ecovias, Miradouros, Caminho de 
Santiago e outras rotas ou percursos temáticos, Des-
taca-se, neste contexto, a implementação das ações 
previstas na candidatura recentemente aprovada no 
âmbito do Norte 2020 “Alto Minho 4 D – Viagem no 
Tempo”, que prevê a estruturação, implementação e 
promoção de uma rede de rotas cronológicas culturais 
baseadas na história e nos bens patrimoniais do Alto 
Minho, esperando-se a abertura deste espaço, que irá 
funcionar junto ao Museu do Brinquedo Português. O 
Projeto “Greenways4you –Valorização e Promoção da 
Rede de Percursos Verdes do Alto Minho” (PO Norte 
2020) promovido também em parceria com a CIM Alto 
Minho, concorre também para esse objetivo visando 
criar e operacionalizar, de forma conjunta, uma rede de 
percursos verdes, promovendo ao mesmo tempo uma 
atitude sustentável de fornecedores e consumidores de 
produtos turísticos;

• Obras de beneficiação do Mosteiro do Nosso Senhor 
do Socorro na Labruja, se for garantido financiamento 
para as mesmas.

Ao nível das intervenções de carácter mais específico e 
de natureza imaterial que potenciem e contribuam para a 
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qualidade, afirmação e consolidação dos produtos turís-
ticos, destacamos as seguintes ações no âmbito do pro-
jeto Turismo de Ponte de Lima, as quais continuaremos 
a desenvolver: 
• Promoção e desenvolvimento de informação turís-

tica no novo Website “Visite Ponte de Lima” e cria-
ção de novas funcionalidades na Aplicação Móvel do 
Turismo;

• Pacotes Formativos para o sector da hotelaria e res-
tauração;

• Continuar a apostar na realização de Trips e Tours com 
operadores turísticos e jornalistas visando a promoção 
e divulgação do destino Ponte de Lima; 

• Presença em feiras e eventos ligados ao sector do tu-
rismo a nível regional e internacional;

• Organização de visitas e programas para operadores 
turísticos com vista à promoção e estruturação efetiva 
da oferta turística do Concelho.

5.3 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Tal como já havíamos referido anteriormente, a moder-
nização administrativa e a certificação da qualidade, 
assume nestes próximos anos um papel cada vez mais 
importante na perspetiva da melhoria contínua dos servi-
ços prestados aos munícipes, instituições e empresas. A 
agilização de processos e a facilidade de comunicação 
serão peças fundamentais que promovem uma gestão 
mais eficiente dos recursos da Autarquia, o desenvolvi-
mento socioeconómico e o exercício da cidadania.
Em 2018 iremos proceder ao alargamento do âmbito da 
Certificação da Qualidade (NP EN ISO 9001) tendo 

em vista a satisfação das necessidades e expectativas 
dos munícipes e cidadãos em geral, promovendo uma 
cultura de melhoria contínua em todas as atividades da 
organização. Para além do Certificado de Conformidade 
recebido em 2016 que abarcou, naquela primeira fase, 
as atividades desenvolvidas no Gabinete de Atendimento 
ao Munícipe e Tesouraria e na Gestão de Aprovisiona-
mentos, Sistemas de Informação, Recursos Humanos 
e Equipamentos e Infraestruturas, o Município em 2017 
alargou este processo a outros serviços tendo consegui-
do a Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade no 
âmbito das atividades desenvolvidas Arquivo Municipal 
e Biblioteca Municipal. Iremos trabalhar agora, não ape-
nas no sentido e manter aquela certificação, como abar-
car outras atividades desenvolvidas nos Equipamentos 
Desportivos, Turismo, Cultura e Divisão de Obras e 
Urbanismo.
Será feita a adequação dos Sistemas de Informação da 
autarquia para a implementação do Regulamento Ge-
ral sobre a Proteção de Dados visando o cumprimento 
do novo regime jurídico da proteção de dados pessoais, 
criando novas obrigações e responsabilidades para to-
das as entidades públicas e privadas. Para a sua imple-
mentação serão implementadas alterações aos sistemas 
de informação e aquisição de novos sistemas de modo a 
cumprir o RGPD.
A melhoria das condições do Armazém Municipal será 
uma iniciativa que permitirá ao Município tornar a gestão 
de stocks e equipamentos mais eficiente e eficaz, esta 
intervenção irá concretizar-se em 2018.  
O projeto “EGOV Alto Minho 2020: Município de Ponte 
de Lima” , aprovado no âmbito do Norte 2020, apresenta 
como objetivo geral a disponibilização de serviços públi-
cos eletrónicos aos cidadãos e às empresas, através de 
várias plataformas, de uma forma eficaz, eficiente e se-
gura, tendo como base a reengenharia dos processos, 
simplificação e respetiva desmaterialização e interopera-
bilidade dos sistemas.
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Ao nível dos serviços do Arquivo Municipal serão de-
senvolvidas ações que visam a interoperabilidade entre 
os sistemas de informação Medidata e ARCHEEVO, bem 
como, a criação de um balcão virtual para consulta de 
Processos de Obras Particulares.
Assim, surgem, em termos de estratégia do presente pro-
jeto, que se encontra em execução, os seguintes objeti-
vos operacionais:
• Criação e manutenção de Portais Municipais direcio-

nados para o munícipe, empresas e público em geral, 
disponíveis em diferentes plataformas (computador, 
mobile, ipad, tablet);

• Reengenharia dos Processos de modo a promover a 
eficiência interna e a redução de custos administrati-
vos na perspetiva da qualidade do serviço a prestar ao 
cidadão. 

Paralelamente, outras ações serão desenvolvidas pelo 
Município com vista à modernização das tecnologias de 
informação e comunicação, tais como:
• Continuidade da renovação do parque informático do 

Município com vista ao aumento da rapidez de proces-
samento da informação;

• Alargamento dos pontos de acesso livre à Internet 
(hotspots Wi-Fi) de modo a que o cidadão/turista possa 
aceder aos serviços e informação disponibilizada pela 
autarquia, com financiamento aprovado no âmbito da 
Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-fi do 
Turismo de Portugal;

• Alargamento da rede de fibra ótica do Município de 
Ponte de Lima (área urbana).

O Município irá investir no alargamento da rede de fibra 
ótica aos seus edifícios, bem como, na criação de condi-
ções para a existência de uma rede redundante daqueles 
serviços que já se encontram conectados.

6. DESENVOLVIMENTO RURAL 
(AGRICULTURA E FLORESTAS)

O Município continua a apostar numa estratégia de de-
senvolvimento rural para o Concelho que passa pela vi-
são integrada do ordenamento do território, das políticas 
sectoriais e dos investimentos transversais que visem no 
seu essencial a diversificação da economia, a criação de 
emprego e o aumento da atratividade dos espaços rurais.
A diversificação da economia mostra-se fundamental de 
forma a minimizar os custos adicionais resultantes das 
desvantagens para a produção agrícola nas condições 
geomorfológicas e de propriedade existentes, contribuin-
do para a melhoria do rendimento dos agregados fami-
liares. Assim, iremos continuar a apostar na implementa-
ção de projetos e ações que contribuam para estimular o 
desenvolvimento de atividades agrícolas e não agrícolas 
nestes territórios.
Reconhecemos, por isso, a importância do desenvolvi-
mento turístico como forma de potenciar a valorização 
dos recursos endógenos dos territórios rurais, nomea-
damente ao nível da valorização económica dos produtos 
locais e do património cultural e natural
Iremos continuar a empenhar-nos no programa de dina-
mização de várias infraestruturas e equipamentos loca-
lizados em zonas de montanha ou rurais enquanto ele-
mentos potencialmente dinamizadores destes territórios, 
tais como unidades de alojamento local, restauração, 
aldeias de montanha, trilhos ou centros de interpretação 
e informação e equipamentos lúdicos e desportivos (pes-
ca, atividades equestres, downhill). O Município procura, 
através destes projetos e iniciativas, impulsionar outras 
atividades privadas com elas relacionadas. Assim, proje-
tos como o Centro de Informação e Promoção do Vi-
nho Verde e do Centro de Interpretação do Território, 
já mencionados anteriormente, irão desempenhar um 
papel relevante na promoção dos recursos endógenos, 
sendo iniciativas que concorrem, indiscutivelmente, para 
o desenvolvimento dos territórios rurais. 
Na perspetiva da valorização dos núcleos rurais e de 
montanha serão intervencionadas, ao nível do patrimó-
nio paisagístico e cultural, as aldeias de Labruja, Labrujó, 
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Rendufe e Vilar do Monte, Bárrio e Cepões, Calheiros no 
contexto da candidatura a submeter ao PRODER.
Será dado apoio à beneficiação de caminhos agrícolas 
e florestais.
Dentro da mesma lógica, será dada continuidade à pro-
moção e comercialização de outros produtos tradicionais 
através da comparticipação financeira e/ou logística em 
eventos como a Feira 100% Agrolimiano, Festa do Vi-
nho Verde e dos Produtos Regionais, Feira do Por-
co e das Delícias do Sarrabulho, Festival da Carne 
Minhota, Feira do Mel, Sidra  e da Doçaria, Feira de 
Artesanato, Feira do Cavalo, Feira de Caça, Pesca e 
Lazer.
O Município integra o projeto-piloto relacionado com 
o empreendedorismo em meio rural designado de 
EMER. Esta iniciativa tem como principal objetivo desen-
volver uma metodologia expedita de promover e facilitar 
o empreendedorismo em meio rural, criando dinâmicas 
de trabalho conjunto, criação de emprego e fixação da 
população. A implementação deste projeto, que foi objeto 
de uma candidatura ao NORTE 2020, será coordenada 
pela In.Cubo e contará com a contribuição da ADRIL, da 
ADRIMINHO, da CIM Alto Minho, do IPVC, da UTAD e 
CA Noroeste, contemplando a intervenção dos dez muni-
cípios do Alto Minho.
Será reforçado no âmbito do Gabinete Terra, o apoio téc-
nico ao desenvolvimento rural, na perspetiva do apoio 
ao empreendedorismo.  

A Autarquia irá manter os apoios concedidos no âmbito 
dos Subsídios de Montanha para as Juntas de Fregue-
sia e residentes como forma de incentivar a fixação da 
população.
Por entendermos que se abrem oportunidades ao nível 
do Portugal 2020 para a concretização dos Projetos dos 
Perímetros de Emparcelamento da Correlhã, Seara, 
Vitorino das Donas, Bertiandos e Fontão, voltaremos 
a insistir na importância dos mesmos junto das entidades 
competentes para que sejam considerados prioritários ao 
nível do Alto Minho.
No contexto daquilo que são as competências do Muni-
cípio iremos dar início aos trabalhos necessários para 
a definição de um Plano de Ação e de investimento e 
promoção/divulgação de novos mercados e produtos 
para a valorização da fileira florestal, agroalimentar e de 
energias renováveis em colaboração com associações, 
escolas, empresários e Estado.
Iremos concretizar as medidas previstas no Protocolo 
para o Combate/Controlo da Vespa Asiática no contexto 
da CIM Alto Minho e Vespa-das-galhas-do-castanheiro.
Será dado apoio à produção de suínos da Raça Bisa-
ra em parceria com associações, escolas e produtores 
locais, com o objetivo específico de fornecer a matéria-
-prima de qualidade indispensável à confeção do Arroz 
de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima e à indústria de 
enchidos e fumeiros do Concelho.
Apesar das dificuldades sentidas no desenvolvimen-
to desta ação, pretendemos que em 2018 as entidades 
nossas parceiras possam concluir o processo de certi-
ficação do “Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de 
Lima”, sendo este um recurso endógeno de forte atra-
ção para turistas nacionais e estrangeiros, tornando-se 
fundamental que se garanta a preservação da sua au-
tenticidade, proporcionando um crescimento contínuo do 
sector da restauração, de crucial importância económica 
e com efeitos no desenvolvimento do sector agrícola, de-
signadamente no que se refere à exigência de matérias-
-primas de superior qualidade. Para tal foi fundamental o 
desenvolvimento do estudo, cabe agora à Confraria Gas-

© Rui Lima
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tronómica do Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima, com 
o apoio do Município, avançar com a apresentação da 
respetiva candidatura.
Tendo presente que os procedimentos necessários para 
avançar com a certificação do “Chouriço de Verde” (Ce-
bola) foram já tratados pela Escola Superior Agrária de 
Ponte de Lima, espera-se também certificar este produto 
durante o próximo ano.
Iremos continuar a promover projetos específicos para 
valorizar, potenciar e promover a Casta Loureiro do Vale 
do Lima, em conjunto com os atores locais, dando-lhe 
reconhecimento, notoriedade e integrando-o como eixo 
estruturante do turismo gastronómico e do enoturismo 
na Região do Vale do Lima. Para o efeito iremos tentar 
enquadrar o projeto em candidaturas distintas, mediante 
os objetivos de cada uma das ações já definidas e os 
respetivos promotores.

Iremos continuar a apostar na sensibilização, formação e 
informação junto dos agricultores de forma a promover o 
crescimento da Agricultura Biológica no Concelho e a 
criação de um rótulo de produtos biológicos associa-
dos à marca “Ponte de Lima”.
Trabalharemos para a implementação do Balcão Rural 
em parceria com a Coopalima com técnicos do Município 
com o intuito de agilizar os processos administrativos e 
prestar informações aos agricultores, bem como, para a 

criação de infraestruturas para a concentração de produ-
tos locais através da celebração de Protocolos com as 
Associações de Agricultores locais.
Apoiaremos a instalação do Mercado Abastecedor Lo-
cal nas instalações da Coopalima mediante Protocolo a 
estabelecer, bem como, do projeto para a criação de uma 
Cozinha Regional.
No presente eixo de atuação e enquanto contributo 
para o desenvolvimento rural, a Paisagem Protegida 
continuará a desenvolver esforços no sentido da melho-
ria constante dos serviços prestados e ações/projetos 
desenvolvidos, em busca de parâmetros de qualidade e 
singularidade que se pretendem cada vez mais ajusta-
dos às exigências daqueles que usufruem das diferentes 
valências que o projeto apresenta. Destacamos, neste 
âmbito, algumas das iniciativas a desenvolver em 2018:
• Construção de um picadeiro descoberto na Quinta de 

Pentieiros com vista à diversificação/valorização das 
atividades equestres desenvolvidas na Quinta de Pen-
tieiros;

• Dinamização, atendendo a regulamento próprio e às li-
mitações impostas por se tratar de um estabelecimento 
de ensino, dos espaços do Escola Básica das Lagoas, 
dedicados à Quinta de Pentieiros e destinados a cam-
pos de férias, formação e atividades lúdicas;

• Desenvolvimento de temas sobre o mundo rural, ao 
abrigo do Serviço Educativo da Área Protegida, numa 
perspetiva da criação de um maior nível de conheci-
mento e de respeito sobre as atividades rurais, sobre-
tudo junto da população escolar do concelho;

• Acompanhar e avaliar a atividade da empresa que ven-
ceu o concurso de exploração das atividades eques-
tres, com fins turísticos, da Quinta de Pentieiros;

• Acompanhar e apoiar, no âmbito das competências da 
autarquia, as empresas de produção de sidra e de quei-
jo instaladas nas antigas instalações da Cooperativas 
de Estorãos, bem como a Associação de Criadores de 
Bovinos de Raça Minhota e a empresa de produção e 
engorda de gado bovino e de pastagens instaladas na 
Quinta da Lage;
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• Avaliação da possibilidade da criação de 
uma Pista de Pesca de Ciprinídeos no rio 
Lima;

• Gestão do Projeto “Hortas Urbanas de Pon-
te de Lima”;

• Apoio à gestão das Hortas Sociais de Ar-
cozelo;

• Apoio à implementação/desenvolvimen-
to de atividades ligadas à caça e pesca, 
nomeadamente todas aquelas que contri-
buam para a importação de riqueza para o 
concelho e consequente dinamização das 
economias locais;

• Promover/apoiar o desenvolvimento de 
ações de (in)formação associadas ao mundo rural; 

• Apoio técnico e administrativo ao Conselho Cinegético 
Municipal.

Das atividades a serem desenvolvidas com vista à valo-
rização e preservação do património florestal, desta-
cam-se as seguintes:
• Combate de espécies florestais exóticas com destaque 

para a implementação de atividades pedagógicas junto 
da população escolar;

• Construção e beneficiação de Caminhos Florestais;
• Promover o relacionamento do Município com todas as 

Entidades públicas e privadas com intervenção na De-
fesa da Floresta Contra Incêndios, nomeadamente com 
o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e 
demais Entidades Oficiais, com as Organizações de 
Produtores Florestais, com os órgãos de Administração 
dos Baldios e juntas de Freguesia;

• Centralizar a informação relativa a incêndios florestais 
e efetuar, em colaboração com a GNR, o levantamen-
to das áreas ardidas, e realizar a respetiva cartografia 
digital;

• Elaborar o Plano Operacional Municipal (POM) para 
2018 (levantamento de todos os meios e recursos en-
volvidos nas operações de prevenção, vigilância, de-
teção, 1ª intervenção, combate, rescaldo e vigilância 
pós-incêndio disponíveis no Concelho);

• Executar as atividades previstas no Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios;

• Dar continuidade, em articulação com a Associação 
Florestal do Lima, ao trabalho desenvolvido pelas equi-
pas de Sapadores Florestais;

• Promover a realização de ações de sensibilização pú-
blica e escolar, divulgando junto da população as medi-
das preventivas a adotar durante o período crítico para 
a ocorrência de incêndios florestais; 

• Acompanhar a criação e implementação das Zonas de 
Intervenção Florestal, assim como as ações de defesa 
da Floresta contra incêndios promovidas pelas Entida-
des Gestoras;

• Desenvolvimento de esforços para que o Plano de In-
tervenção Florestal da ZIF Minho_Vez, que abrange 
a bacia hidrográfica do rio Estorãos, incorpore ações 
consideradas chave para a gestão da Área Protegida 
em matéria de controlo de erosão, qualidade da água e 
de redução da densidade de exóticas;

• Realização das ações previstas, para 2018, nos cerca 
de 40ha de terrenos florestais do Município, inseridos 
na Área Protegida e Quinta de Pentieiros, integrados 
no Sistema de Gestão Florestal Sustentável Regional 
Minho-Lima;

© Amândio de Sousa Vieira
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• Rearborização do Parque Florestal da Quinta de Pen-
tieiros em resultado dos incêndios ocorridos em 2016;

• Diligenciar para a efetiva elaboração do Cadastro Flo-
restal e apoio à sua realização.

Relativamente à cooperação com a Associação Florestal 
do Vale do Lima, destaca-se a candidatura conjunta apre-
sentada ao PDR2020 para a reabilitação e construção 
de novos pontos de água para a Defesa da Floresta 
contra Incêndios, ainda em análise por parte do PDR, 
mas cuja aprovação se prevê para breve.
Ainda a este nível, o Município, adotando uma política 
de gestão sustentável vai, em 2018, dar continuidade à 
certificação da gestão dos espaços florestais da sua pro-
priedade ou sob sua gestão. A certificação florestal reves-
te-se da maior importância para a estratégia de desenvol-
vimento local, para as populações locais com o aumento 
da qualidade de vida e para o consumidor com a garantia 
que aos produtos adquiridos estão associados benefícios 
sociais, ambientais e económicos. 
Iremos também assegurar a gestão dos procedimentos 
inerentes à Bolsa de Terras Agroflorestais de Ponte de 
Lima.

7. AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

Com o objetivo de continuar a cumprir o enorme desafio 
de tornar Ponte de Lima uma referência na área da sensi-
bilização para as questões ambientais passamos a men-
cionar algumas das ações que irão certamente contribuir 
para esse facto. 

7.1. PAISAGEM PROTEGIDA DAS LAGOAS DE 
BERTIANDOS E SÃO PEDRO DE ARCOS
O Serviço Área Protegida continuará a desenvolver as 
ações/projetos que concorrerão para a prossecução dos 
resultados determinados pela criação da Área Protegida 
observando, em paralelo, às indicações decorrentes da 
elaboração do Plano de Ordenamento e Gestão. Todas 
as ações/projetos a desenvolver visam, em última análi-
se, o incremento da biodiversidade a níveis próximos da 
capacidade de carga do meio, a recuperação da matriz 
paisagística da Área Protegida, bem como a divulgação e 
promoção dos valores naturais em presença no espaço.
Procuraremos, no que respeita a outros espaços conce-
lhios, propor/desenvolver ações visando a valorização do 
património natural, paisagístico e cultural dos mesmos. 
Merecem destaque pelos impactes esperados, as se-
guintes ações:
• LIFE Nature & Biodiversity. Projeto LIFE FLUVIAL 

“Melhoria e Gestão Sustentável de Corredores Fluviais 
Atlânticos”. Apoiar, caso a candidatura seja aprovada, 
o Instituto Superior de Agronomia da Universidade de 
Lisboa e o Instituto de Conservação da Natureza e Flo-
restas, no desenvolvimento das ações de melhoria do 
estado de conservação de cerca de 20ha de bosques 
aluviais da AP (ex. eliminação de espécies exóticas, 
melhoria no estado fitossanitário das árvores, elimina-
ção de pés de amieiro afetados por Phythopthora alni, 
e preservação de núcleos de regeneração natural de 
espécies autóctones);

• PO SEUR “Lista Vermelha das Plantas Vasculares 
de Portugal Continental”. Apoiar a Sociedade Portu-
guesa de Botânica, o Phytos e o Instituto de Conserva-
ção da Natureza e Florestas, na validação/identificação 
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de cerca de 31 espécies de flora que são referencia-
das para a Área Protegida e que poderão vir a integrar 
a Lista Vermelha das Plantas Vasculares de Portugal 
Continental;

• Conferir continuidade às intervenções de requalifica-
ção das unidades de paisagem e melhoria das condi-
ções dos habitats considerados chave para a conserva-
ção da natureza e da biodiversidade na AP;

• Manutenção do apoio técnico e logístico a várias 
instituições de ensino e outras entidades, que pro-
movam a realização de estudos sobre as condições 
naturais da Área Protegida;

• Promover/apoiar o desenvolvimento de ações de (in)
formação associadas às questões ambientais em 
geral e, em particular, à conservação da natureza e da 
biodiversidade e à gestão de espaços classificados; 

• Atualização e criação de novos conteúdos no WEBSI-
TE da Área Protegida;

• Atualização e criação de novos conteúdos no PathFin-
der instalado no Centro de Interpretação Ambiental;

• Desenvolvimento dos procedimentos associados à 
adesão de empresas, serviços e produtos à Marca NA-
TURAL.PT, decorrentes da integração da Área Protegi-
da na Plataforma Local de Operacionalização e Gestão 
da Marca, bem como participação nas reuniões do Gru-
po de Trabalho da Marca NATURAL.PT.

7.2 – VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO 
Os recursos hídricos representam uma importante apos-
ta de investimento e conservação. A implementação de 
projetos que visem a requalificação do meio hídrico no 
sentido de minimizar os riscos de erosão, com melho-
ria da qualidade e estabilidade do mesmo e preservação 
dos ecossistemas existentes, são linhas prioritárias na 
política para a conservação e valorização ambiental do 
Município. 
A valorização integrada de toda a componente ambiental 
e paisagística que envolve as margens do rio Lima passa 
incontornavelmente pela preservação dos seus valores 
naturais mais importantes, tornando-a, atrativa ao desen-
volvimento das atividades socioeconómicas, tendo sem-
pre como princípio fundamental o seu uso sustentado e a 
qualidade de vida das populações.
Será dada continuidade à implementação de projetos 
que, sendo intervenções nas margens do rio Lima, pers-
petivam não apenas a regularização das margens e o 
equilíbrio ambiental destes ecossistemas mas, também, 
o seu aproveitamento sustentável numa perspetiva turís-
tica e de lazer:

• PO SEUR – Minimização do Efeito das Cheias na Zona 
Norte – Ponte de Lima - Conferir todo o apoio que vier 
a ser solicitado pela Agência Portuguesa do Ambiente, 
a intervenção de proteção de recursos hídricos, con-
trolo da erosão das margens do rio Lima, em Ponte de 
Lima, que prevê a reabilitação das margens do rio Lima 
(Fontão, Arcozelo e Correlhã) e o combate e controlo 
de invasoras lenhosas em toda a extensão do rio Lima;

• Monitorização das medidas adotadas para a recupera-
ção das margens do rio Estorãos ao abrigo dos Projeto 
BIOLANDSCAPE;  

• Realização de obras de estabilização de emergência 
das margens do Rio Estorãos;

• Manutenção das plataformas e gestão da vegeta-
ção espontânea das Ecovias do rio Lima, no Concelho 
de Ponte de Lima;
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• Realização do IX Abraço ao Rio Lima, que envolve o 
intercâmbio com Xinzo de Limia e Instituição de Ensino 
de Ponte da Barca;

• Promover/apoiar o desenvolvimento de ações de (in)
formação e de sensibilização ambiental, associadas 
aos recursos hídricos;

• Dinamização do Centro de Informação do Lima;
• Implementação de ações com vista à recuperação e 

beneficiação das ecovias ribeirinhas;
• Construção da Ecovia das Laranjeiras – 2.ª Fase 

que liga Ponte de Lima (Refoios) ao concelho de Arcos 
de Valdevez.

7.3 ESPAÇOS VERDES
Sendo Ponte de Lima internacionalmente conhecida 
como uma Vila Florida queremos reforçar essa imagem 
com todas as vantagens que daí resultam em termos de 
identidade, atratividade, qualidade dos espaços públi-
cos e bem-estar dos cidadãos e visitantes. A valorização 
paisagística e a beneficiação e ajardinamento de vários 
espaços públicos, abarcará não apenas a zona da Vila 
mas também as zonas de expansão urbana e centros 
cívicos das freguesias.
O Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima 
2018 terá como tema “O Clima nos Jardins”. Uma vez 
mais o Município tenta associar este evento a questões 

relacionadas com a informação, sensibilização e educa-
ção ambiental. O Festival Internacional de Jardins irá in-
corporar em 2018 a 4.ª Edição do Festival de Jardins 
Escolinhas, que envolverá a participação de uma turma 
das Escolas Básicas do Concelho.
Tendo presente as oportunidades que poderão surgir, ire-
mos avançar com a intervenção de beneficiação do Par-
que da Lapa, caso se verifique disponibilidade ou reforço 
orçamental ao nível do Plano de Ação para a Regenera-
ção Urbana já aprovado pelo Norte 2020. Iremos tentar 
encontrar o necessário financiamento para a construção 
do Parque Além Ponte, enquanto espaço de lazer pú-
blico com espaços relvados amplos, parques infantis e 
mobiliário urbano adequado
O mês de abril de 2018 será marcado pela realização da 
IV Feira dos Jardins e Espaços Verdes a qual a servirá 
de montra para a apresentação de produtos e/ou servi-
ços que se relacionem com este sector de atividade.

7.4 – VALORIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL
O nível de desenvolvimento sustentável de um território 
dependerá, em larga escala, da menor ou maior capaci-
dade de compatibilização entre as necessidades socioe-
conómicas e os serviços ambientais dos ecossistemas 
presentes no mesmo mas, também, do grau de sensibili-
zação da sua comunidade para as questões ambientais.
Assim sendo, a sensibilização e educação ambiental as-
sume-se como uma das maiores apostas do Município. 
Ao nível das atividades desenvolvidas, através da Paisa-
gem Protegida, destacam-se as seguintes: 
• No âmbito do Serviço Educativo para o ano letivo 

2017/2018, realçam-se as seguintes iniciativas:
i) Programa de Apoio aos Projetos Área Escola: 
Mundo Rural, Biodiversidade das Zonas Húmidas e 
Floresta;
ii) Programa de Apoio aos Espaços Ciência Diver-
tida;
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iii) Programa de Apoio aos Projetos Escolares, com 
a aprovação das candidaturas: “Ambiente e Mundo 
Rural”; “Uma Maçã por Dia Dá uma Vida Sadia”; “Rio 
Lima – Proteger e Reabilitar e  “A Minha Horta”;
iv) XII Acampamento Natureza e Mundo Rural; 
v) Projeto “Horta para Todos”, onde para além da 
comunidade escolar e sénior do concelho de Ponte 
de Lima participará, também, um grupo de invisuais e 
amblíopes da ACAPO de Viana do Castelo; 

• Dinamização dos espaços do Centro Educativo das 
Lagoas dedicados à Quinta de Pentieiros e destinados 
a ações de formação associadas ao ambiente e mundo 
rural;

• Dinamização da Moinho da Gemieira, moinho adqui-
rido e recuperado pelo Município de Ponte de Lima, 
nomeadamente através de visitas com os participantes 
nas áreas projeto do Serviço Educativo da Área Prote-
gida;

• Realização do IV Workshop Infantil de Ciência.
• Norte 2020 “Alto-Minho Natura – PROGRAMA INTE-

GRADO DE EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA NA-
TUREZA E BIODIVERSIDADE”. Participação na equi-
pa de trabalho intermunicipal que elaborará e testará 
o Programa Integrado de Educação e Preservação da 
Natureza e Biodiversidade.

• Continuaremos empenhados na implementação do 
projeto da Área de Paisagem Protegida da Serra de 
Arga, de uma forma integrada e em parceria com os 
restantes Municípios e a CIM Alto Minho, referencian-
do-o enquanto projeto estratégico de interesse supra-

municipal. Nesse sentido iremos já em 2018 executar 
ações da Candidatura “Da Serra d’Arga à Foz do Ân-
cora”, aprovada ao abrigo do Programa Operacional 
Regional do Norte (Norte 2020), na qual o Município de 
Ponte de Lima participa em parceria com o Município 
de Viana do Castelo e de Caminha;

A valorização paisagística das pedreiras e a reflores-
tação serão iniciativas elementares ao nível da recupe-
ração da paisagem enquanto recurso de excelência da 
região. Iremos neste contexto e durante 2018 continuar 
a trabalhar no plano/programa com projetos de requalifi-
cação ambiental e valorização paisagística com soluções 
adaptadas e inovadoras que potenciem uma exploração 
sustentada desses espaços. Paralelamente, mas de uma 
forma integrada iremos tentar viabilizar, caso também se 
encontre o indispensável financiamento, o projeto para a 
criação do Parque Temático das Pedras Finas.
Durante o ano de 2018 e ao nível da educação, sensi-
bilização e medidas ambientais para além das ações 
anteriormente mencionadas, será dada continuidade às 
seguintes atividade do Município:
• Melhoria da eficiência energética dos equipamen-

tos e edifícios municipais, no âmbito da candidatura 
que irá ser brevemente submetida no âmbito do Portu-
gal 2020, POSEUR e conforme dotação já contratuali-
zada pelo PDCT; 

• Projeto de Iluminação Pública – Substituição por 
luminárias LED, no âmbito da candidatura que irá ser 
brevemente submetida no âmbito do Portugal 2020, 
POSEUR e conforme dotação já contratualizada pelo 
PDCT;

• Tendo em conta as oportunidades de financiamento 
consideradas prioritárias do novo Quadro Comunitário, 
iremos implementar no contexto da beneficiação dos 
edifícios de habitação social medidas que perspeti-
vem a gestão inteligente da energia e à utilização 
das energias renováveis.

• Desenvolvimento de parcerias com associações e ins-
tituições de ensino para a implementação de projetos 
de interesse ambiental;
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• Criação de novas Ciclovias e Vias Pedonais enquanto 
iniciativa que visa incentivar o uso dos modos suaves 
(bicicleta e pedonal) trazendo, entre outras vantagens, 
a diminuição das fontes emissoras de CO2 nomeada-
mente a Ciclovia e Vias Pedonais de Acesso à Zona 
Urbana de Ponte de Lima (PAMUS);

• Implementação da recolha seletiva de resíduos urba-
nos biodegradáveis.

Será dada continuidade à implementação das atividades 
previstas no âmbito do Pacto de Autarcas, ao qual o Mu-
nicípio aderiu e que, tal como já foi amplamente divulga-
do, é um “movimento europeu, de cariz voluntário, que 
envolve autoridades locais e regionais no combate às al-
terações climáticas”. O Município irá dar continuidade à 
implementação das medidas previstas no Plano de Ação, 
tais como, a redução dos consumos energéticos, a Feira 
do Ambiente e Energia, que vai já na sua 7.ª edição.

8. ÁGUA E SANEAMENTO

As intervenções previstas neste setor irão contribuir para 
a concretização das metas gerais definidas ao nível do 
abastecimento de água e saneamento de águas resi-
duais, apostando-se em soluções que promovem a quali-
dade da água e a eficiência na sua distribuição e recolha 
permitindo a otimização do seu uso. Nesse sentido serão 
realizadas as necessárias obras de beneficiação/rea-
bilitação e melhoria das redes perspetivando a redução 
de perdas e a otimização dos sistemas e subsistemas 
existentes, conforme previsto no Plano de Gestão de 
Perdas.
Referimos a este propósito o Projeto AquaMundam: So-
luções para a gestão integrada e sustentável da água 
(INTERREG VA), promovido através da CIM Alto Minho 
com a participação dos Municípios. Este projeto tem 
como objetivo a proteção do meio ambiente através da 
melhoria da gestão do ciclo urbano da água nos espaços 
transfronteiriços, fomentando o uso racional do recurso 
mediante o desenvolvimento de métodos e ferramentas e 
à valorização de soluções e técnicas já existentes. Neste 
projeto desenvolver-se-ão ações que favorecem a inter-
-relação, a eficiência e a eficácia dos sistemas de gestão 
de água no espaço de cooperação, nomeadamente, atra-
vés da realização de dez Zonas de Medição e Controlo 
nas redes de abastecimento de água, uma em cada enti-
dade gestora, de acordo com o que está preconizado em 
cada um dos Planos de Gestão e Perdas de Águas de 
cada uma dessas Entidades Gestoras.
Em 2018 iremos concluir a elaboração de cadastro 
das infraestruturas existentes dos sistemas em bai-
xa de Abastecimento de Água (AA) e de Saneamen-
to de Águas Residuais (SAR) em SIG, este trabalho 
mostra-se fundamental para a gestão mais eficiente dos 
serviços, quer pela identificação da necessidade de inter-
venções futuras, quer pela introdução de mecanismos de 
controlo e informação em tempo real que evitem perdas e 
diminuam custo de operação. A candidatura para o finan-
ciamento deste investimento ao POSEUR foi aprovada, 
com uma taxa de comparticipação de 85%.

© Miguel Costa
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De momento, o Município garante a continuidade dos 
serviços da rede de saneamento no Concelho, perspeti-
vando-se a ampliação da rede em aglomerados urbanos 
onde tal se justifique em resultado das prioridades que 
venham a ser definidas no estudo/diagnóstico que iremos 
elaborar em 2018 e da posterior elaboração dos respe-
tivos projetos de execução, sendo para tal fundamental 
o seu enquadramento em, termos de financiamento, no 
Portugal 2020. É fundamental que se tenha em conta que 
o nosso modelo de ocupação do território leva-nos a op-
tar por soluções técnica e financeiramente sustentáveis, 
para alguns aglomerados, sendo no entanto praticamen-
te impossível de justificar o alargamento da rede, no que 
diz respeito ao saneamento, em algumas situações, pela 
dispersão de ocupação e por não haver utentes interes-
sados em escala suficiente.
Em 2018 entrarão em funcionamento os seguintes equi-
pamentos e redes, cujos investimentos foram maioritaria-
mente financiados no âmbito do ao POSEUR – Portugal 
2020:
• Rede de Esgotos de Refoios – 1.ª Fase; 
• Rede de Esgotos, Santa Cruz – 2.ª Fase;
• Rede de Saneamento e Tratamento dos Efluentes 

do Pólo da Queijada/Anais e Fornelos + ETAR”, ten-
do em conta a necessidade, não apenas na resposta à 
população local, mas de forma a permitir uma melhoria 
significativa das condições infraestruturais do Pólo da 
Queijada; 

• Ampliação ETAR de Freixo.
Dentro da lógica de criação de sistemas autónomos de 
abastecimento de água do Município, entrarão em fun-
cionamento as seguintes redes financiadas âmbito do ao 
POSEUR – Portugal 2020:
• Abastecimento de Água ao Concelho, Moreira (zona 

alta);
• Abastecimento de Água ao Concelho, Refoios (Va-

cariça); 
Ao nível do controle da qualidade da água destacam-
-se as seguintes medidas:

• Elaboração e implementação do Programa de Contro-
lo de Qualidade da Água para Consumo Humano, nos 
termos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 
Agosto;

• Implementação dos programas de autocontrolo das 
utilizações sujeitas a Título de Utilização de Recursos 
Hídricos, nos termos definidos nas respetivas autoriza-
ções;

• Monitorização da qualidade das águas das Zonas de 
Recreio e Lazer;

• Implementação de medidas no âmbito do Sistema de 
Gestão Integrado Qualidade Ambiente e Segurança.
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 9. HIGIENE E LIMPEZA URBANA

Sendo da responsabilidade do Município assegurar a Hi-
giene e Limpeza Urbana, iremos continuar a garantir um 
serviço adequado às necessidades da população, ten-
tando desde logo a sua otimização e aposta na melhoria 
constante na qualidade do atendimento prestado.
No âmbito das medidas definidas no PAPERSU 2020 – 
Plano Municipal de Ação para os Resíduos Urbano, 
bem como, da gestão de RSU/Higiene e Limpeza Urba-
na, destacam-se as seguintes iniciativas:
• Informação e sensibilização orientada para a preven-

ção de resíduos e para a separação e deposição sele-
tiva (campanhas a implementar em cooperação com a 
RESULIMA, S.A.);

• Reforço do número de infraestruturas de deposição se-
letiva;

• Aquisição de uma viatura fechada com plataforma ele-
vatória para apoio na recolha de REEE’s (Resíduos de 
Equipamento Elétrico e Eletrónico);

• Reforço/aumento dos pontos de recolha, nos circuitos 
de recolha indiferenciada de RSU;

•  Implementação de medidas com vista ao aumento da 
frequência de lavagem de contentores: aquisição de 
serviços ou aquisição de viatura lava contentores.

10. TRANSPORTES E ACESSIBILIDADES

Mediante as necessida-
des de intervenção que 
se venham a verificar 
serão realizadas duran-
te 2018 algumas obras 
de Requalificação da 
Rede Viária Municipal 
desde que se mostrem 
prioritárias.
Continuaremos e desenvolver esforços de negociação, 
junto da Administração Central, que permitam viabilizar a 
construção da variante Sul a Ponte de Lima, de forma 
a concluir este processo.
Iremos continuar a interceder junto das Infraestruturas de 
Portugal no sentido de se avançar, em parceria, com a 
implementação do projeto de requalificação e introdução 
de soluções tendentes à redução da velocidade na EN 
201, em S. Gonçalo e Via do Foral de D. Teresa. 
Como medida de promoção da utilização de transportes 
não poluentes, o Município irá continuar a apostar no in-
centivo à utilização de bicicletas e veículos não motoriza-
dos através, por exemplo, do alargamento da rede de 
ecovias, ciclovias e vias pedonais existentes conforme 
ações previstas no PAMUS (Plano Ação de Mobilidade 
Urbana Sustentável).
Será feito o reordenamento do estacionamento de 
apoio junto à Escola Básica e Secundária de Arcozelo. 
O Município de Ponte de Lima e o Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, tal como foi já referido, irão dar conti-
nuidade projeto BUS Académico. O projeto promove o 
transporte dos alunos do IPVC e IPVC-ESAPL de e para 
Ponte de Lima, de acordo com as rotas e horários defini-
dos para o concelho.
Finalmente será de referir a concretização nos próximos 
anos da montagem técnica, institucional e financeira e 
posterior operacionalização da Autoridade Intermunici-
pal de Transportes do Alto Minho (nos termos da Lei 
n.º 52/2015, de 9 de junho, que aprova o Regime Jurídico 
do Serviço Público de Transporte de Passageiros).
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12. URBANISMO, PLANEAMENTO E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Todas as ações de Regeneração Urbana com enquadra-
mento nas tipologias elegíveis, foram consideradas no 
Plano Integrado para a Regeneração Urbana (PARU) 
aprovado no âmbito do Norte 2020. Este documento 
considerou várias intervenções integrando investimen-
tos públicos e privados, ações materiais e imateriais de 
forma articulada no sentido da promoção de sinergias 
entre os vários atores que intervêm no território. Tendo 
em conta a limitação da respetiva dotação orçamental 
existente por Município, vimo-nos obrigados a definir um 
grau de prioridade distinto para o conjunto de interven-
ções indicadas. Espera-se, no entanto, que esta dotação 
venha a ser reforçada no futuro. A título de exemplo, re-
ferimos a Requalificação da “Praça Nova de S. João” 
(Alameda de S. João) que perspetiva a criação de um 
espaço polivalente de animação, cultura e atividades 
económicas. Esta intervenção irá avançar desde que se 
verifique o tal reforço da dotação no âmbito do PARU, 
bem como, outras intervenções com projetos já elabora-
dos tais como:
• Rua Agostinho José Taveira;
• Largo do Dr. António Magalhães;
• Rua General Norton de Matos; 
• Rua João Rodrigues de Morais;
• Rua Domingos Tarroso.
Da mesma forma, ou seja, se reforçada a dotação orça-
mental do PARU e no contexto da “regeneração urbana  
inclusiva”, o Município pretende avançar com soluções 
de beneficiação dos espaços públicos dos Bairros Sociais 
e requalificação dos edifícios propriedade do IHRU con-
cretizadas através da celebração de acordos de parceria.
Ao nível do investimento privado o PARU, conjuntamente 
com a ARU (Área de Reabilitação Urbana) de Ponte de 
Lima e a ARU Adjacente ao Núcleo Central, irá permitir 
o acesso a instrumentos financeiros e benefícios fiscais 
que tornem mais atrativo e viável aos proprietários recu-
perar os imóveis que estão em mau estado de conserva-
ção, dentro dos parâmetros que venham a ser definidos. 

11. PROTECÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

Sabendo da necessidade de criação de um campo de 
treinos para a AHBVPL, o Município disponibilizou os ter-
renos para o efeito. Espera-se que em 2018, com este 
apoio do Município e de outras entidades, seja possível a 
sua concretização. 
O Serviço Municipal de Proteção Civil dará continuida-
de às seguintes ações:
• Organizar e promover as reuniões da Comissão Mu-

nicipal de Proteção Civil e promover a execução das 
deliberações;

• Promover o relacionamento do Município com todas as 
Entidades públicas e privadas no domínio da proteção 
civil;

• Proceder à atualização do Plano Municipal de Emer-
gência e Proteção Civil 

• Promover a realização dos exercícios previstos no Pla-
no Municipal de Emergência e Proteção Civil;

• Acompanhar o funcionamento das Equipas de interven-
ção permanente dos Bombeiros Voluntários de Ponte 
de Lima e colaboração na realização do plano de ati-
vidades;

• Apoio financeiro na aquisição se equipamento e viatu-
ras por parte da AHBVPL;

• Apoio financeiro ao funcionamento das três equipas de 
Sapadores Florestais da Associação Florestal do 
Lima e de três equipas de sapadores florestais.
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Neste contexto, serão prestados os necessários esclare-
cimentos em termos de vantagens e benefícios aos pro-
prietários de imóveis privados localizados nestas áreas, 
nomeadamente através da sintetização dessas questões 
no Guia de Esclarecimento dos Benefícios Fiscais e 
de sessões de esclarecimento relativas ao Sistema de 
Incentivos à Regeneração Urbana (IFFRU).
O Município de Ponte de Lima disponibilizou uma verba 
FEDER no âmbito da Regeneração Urbana afetando-a 
ao IFRRU 2020, que visa o apoio ao investimento pri-
vado que vise a reabilitação e revitalização urbana 
dando também apoio local à sua implementação, nomea-
damente na elaboração de pareceres e na instrução de 
candidaturas a este fundo enquanto instrumento finan-
ceiro que reúne diversas fontes de financiamento, quer 
fundos europeus do PORTUGAL 2020, quer fundos pro-
venientes de outras entidades como o Banco Europeu de 
investimento e o Banco de Desenvolvimento do Conse-
lho da Europa.
Iremos promover em paralelo a implementação do pro-
jeto de apoio à revitalização do comércio local: Iniciativa 
"Reabilitação Comercial do Centro Histórico de Pon-
te de Lima e Arcozelo".
Paralelamente iremos implementar medidas que visam 
o reordenamento do estacionamento público na área 
urbana da Vila e criação de novas centralidades ao 
nível de espaços de lazer, comércio e serviços. De 

realçar, relativamente a estas interven-
ções, a beneficiação a realizar na rua 
Dr. Luís Gonzaga, rua Cónego Manuel 
José Barbosa Correia, Largo Dr. Álva-
ro Rebelo Vieira de Araújo, rua António 
Amorim e rua Dr. Ferreira Carmo.
Para além da continuidade de iniciativas 
como o Centro com Vida – Subsídio 
ao Arrendamento Jovem no Centro
Histórico e o Projeto Terra Reabili-
tar, o Município irá continuar a apos-
tar na implementação de projetos que 
aumentem a dinâmica económica e 

social no Centro Urbano, sendo essa uma forma com-
plementar e fundamental para a efetiva revitalização do 
território.
Paralelamente e de uma forma mais generalizada serão 
concretizadas diversas ações que visam a requalifica-
ção urbanística de Centros Cívicos em algumas fre-
guesias que se mostrem prioritários.
No que diz respeito aos incentivos para a reabilitação ou 
reconstrução de edifícios cujo uso seja maioritariamente 
habitacional e cujos fogos se destinem a arrendamento 
nos regimes de renda apoiada ou de renda condicionada 
(Programa Reabiltar), o Município irá colaborar com o 
IHRU através do apoio técnico local a potenciais interes-
sados.

PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO
Ao Planeamento Urbanístico incumbe, genericamente, 
o planeamento territorial e a execução do Plano Diretor 
Municipal, assim como a implementação de outros pla-
nos de cariz municipal com implicações no ordenamento 
do território, o assegurar a correta ocupação do solo e 
mobilidade, de acordo com os parâmetros legais e os ins-
trumentos de planeamento.

© José Barata
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Revisão do PDM de Ponte de Lima
Em matéria de Planeamento Territorial, será dada conti-
nuidade em 2018 ao processo de revisão Oficial do Plano 
Diretor Municipal (PDM).

Antecedentes:
A Câmara Municipal deliberou a 28 de abril de 2014, ini-
ciar o procedimento de Revisão do Plano Diretor Muni-
cipal de Ponte de Lima. Durante o ano de 2014, 2015 e 
2016 a cartografia esteve em processo de homologação, 
motivo pelo qual não se iniciaram imediatamente os tra-
balhos.
No decurso deste procedimento foi aprovado o novo en-
quadramento jurídico-RJIGT (Decreto-Lei nº. 80/2015, 
15 de Maio), no qual se enquadra a revisão do PDM de 
Ponte de Lima. O novo RJIGT obriga a elaboração de 
um relatório justificativo (REOT – Relatório do Estado do 
Ordenamento do Território) que inclui a avaliação da exe-
cução do PDM em vigor.
A 24 de junho de 2016 concretiza-se a homologação da 
cartografia.

Procedimento:
Formalmente, este processo inicia-se com nova delibe-
ração da CM em proceder à elaboração da revisão do 
PDM, acompanhada do Relatório sobre o estado do or-
denamento do território, em Ponte de Lima. Este procedi-
mento permite dar início ao processo de constituição da 
Comissão Consultiva (CC), em acordo com o definido na 
Portaria n.º 277/2015, de 10/09.
Este relatório procede à avaliação do nível de execução 
do PDM em vigor, através da determinação do grau de 
concretização das propostas nele constantes e deverá 
verificar a eficácia de concretização dos objetivos e da 
execução do modelo de ordenamento que tinha sido pro-
posto, exprimindo o balanço da execução dos instrumen-
tos de gestão territorial previstos, bem como dos níveis 
de coordenação interna e externa obtidos.
O REOT é submetido a um período de discussão pública 
de duração não inferior a 30 dias.

No ano de 2018, preconiza-se a elaboração da 2.ª fase 
do procedimento de Revisão do PDM, a qual é constituí-
da pelos Estudos de Caracterização e Diagnostico.

Regime Extraordinário da Regularização de Ativida-
des Económicas – RERAE
Continuaremos a promover as diligências necessárias 
para a alteração dos planos territoriais de ordenamento 
do território em vigor, no âmbito do Regime Extraordinário 
da Regularização de Atividades Económicas - RERAE. A 
deliberação final da conferência decisória é sempre comu-
nicada à câmara municipal a qual deve dar início ao pro-
cesso de alteração ou revisão do plano territorial em causa 
ou iniciar a elaboração de instrumento de gestão territorial.

Correção material da Carta da REN
Foram detetadas incongruências várias na representa-
ção dos sistemas da REN, nas Plantas publicadas e em 
vigor da REN. Por esse motivo, o Município iniciou um 
procedimento global de realização de diversas correções 
materiais na Carta da REN, nomeadamente, das incon-
gruências existentes entre a Planta de Ordenamento e a 
Carta da REN e nas zonas de transição das folhas que 
compõem a quadrícula (A, B1, B2, C e D).
A correção material da Carta da REN, entendida como 
necessária pelos Serviços Técnicos responsáveis pela 
gestão urbanística do Município de Ponte de Lima vem 
dar resposta à solicitação da CCDR-N.
As correções efetuadas consistem em exclusões e inte-
grações aos sistemas da REN, mantendo a integridade 
dos sistemas e a continuidade territorial das áreas em 
causa. 

Plano de Pormenor para o Núcleo das Pedreiras das 
Pedras Finas
Foi concluído o Plano de Pormenor para o Núcleo das 
Pedreiras das Pedras Finas – Plano de Intervenção 
no Espaço Rural, após os procedimentos processuais 
que continuam a decorrer, o mesmo irá em breve entrar 
em Período de Discussão Pública, espera-se que em 
2018 o mesmo obtenha eficácia legal.
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13. COOPERAÇÃO COM AS JUNTAS DE 
FREGUESIA E INSTITUIÇÕES

O Município irá desenvolver esforços no sentido da pro-
moção de parcerias com as instituições locais que ma-
nifestem vontade de implementar projetos que sejam do 
efetivo interesse público e de indiscutível importância em 
termos sociais, económicos, culturais, desportivos e edu-
cativos.
Será promovido, neste âmbito, o diálogo entre as dife-
rentes instituições e associações desportivas e culturais 
para que seja possível uma maior articulação e rentabi-
lização das suas iniciativas, evitando-se duplicação de 
esforços e consequentemente uma maior oportunidade 
relativamente ao apoio que o Município possa dar.
A otimização dos investimentos será também extrapolada 
para as Juntas de Freguesias. A delegação de compe-
tências nas Juntas de Freguesia continuará a ser acom-
panhada pela necessária dotação em meios financeiros 
adequados tentando-se, ao mesmo tempo, promover 
junto dos seus responsáveis a implementação de ações 
inovadoras e dinamizadoras ao nível da educação, cultu-
ra, desporto e ação social, que não sejam apenas reali-
zadas ao nível da construção de estruturas físicas. Serão 
celebrados Acordos de Execução para o quadriénio 
2017/2021 e dado cumprimento aos Contratos Interadmi-
nistrativo relativos aos Transportes Escolares celebrados 
para o ano letivo de 2017/2018. Note-se que o serviço 
prestado pelas Juntas de Freguesia ao nível do transpor-
te escolar, não sendo muito comum noutros concelhos, 
tem-se mostrado em Ponte de Lima da maior importância 
para a qualidade de vida das populações.
Por outro lado e apesar de até à data não se ter mostra-
do possível o acesso aos fundos do Portugal 2020 para 
a Modernização Administrativa por parte das Fregue-
sias, acredita-se que essas oportunidades possam vir a 
ocorrer, o Município dará aqui o apoio necessário na ins-
trução dessas candidaturas. 
Através do apoio financeiro às competências próprias 
das Juntas de Freguesia, quer através da celebração 
de contratos para a delegação de competências, con-
soante aplicável e para além dos apoios já mencionados, 

será dada continuidade aos projetos de beneficiação/am-
pliação de cemitérios, construção de casas mortuárias, 
requalificação de centros cívicos e áreas de lazer, requa-
lificação e beneficiação da rede viária, manutenção e va-
lorização de instalações desportivas e escolares, aquisi-
ção de viaturas e desenvolvimento de trabalhos relativos 
aos processos de fixação toponímica.
O Município irá continuar a disponibilizar o apoio técni-
co necessário e viável para a apresentação e gestão de 
candidaturas ou outras que surjam ao nível dos progra-
mas nacionais.
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14. COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL

Na sequência da cooperação com a CIM Alto Minho, 
destacamos os seguintes projetos que se pretendem im-
plementar conjuntamente com os vários municípios do 
Alto Minho, com diferentes enquadramentos em termos 
de áreas sectoriais abrangidas, mas que contribuem em 
muito para o alcance dos objetivos de desenvolvimen-
to municipal e regional, alguns destes projetos foram já 
mencionados em capítulos anteriores: 
À CIM acresce a responsabilidade pela coordenação ou 
mesmo execução dos seguintes projetos, alguns já re-
feridos ao longo dos capítulos anteriores, nos quais os 
municípios intervêm:
• INTEGRAR ALTO MINHO 2020 – Desenvolvimento de 

três áreas temáticas (que do ponto de vista operacio-
nal correspondem a três atividades), nomeadamente: 
(i) Capacitação para o acompanhamento e monitoriza-
ção das dinâmicas territoriais ao nível intermunicipal; 
(ii) Capacitação para assegurar as atribuições e com-
petências na organização do serviço público de trans-
portes de passageiros de nível intermunicipal; (iii) Ca-
pacitação para assegurar a coordenação e gestão da 
Central de Compras a nível intermunicipal; 

• Exporta Alto Minho – Referido no Cap. 5.1;
• "Inova Alto Minho" – Qualificação e Inovação dos 

Sistemas – Referido no Cap. 5.1;
• "Alto Minho Empreende" – promoção do empreen-

dedorismo qualificado e criativo Competitivos Ter-
ritoriais do Alto Minho – Referido no Cap. 5.1;

• Valorização Cultural e Turística do Caminho de San-
tiago – Caminho de Torres – A presente candidatu-
ra pretende dotar o Caminho de Torres de valências 
próprias de apoio aos peregrinos. Pretende também, 
sensibilizar os vários agentes públicos e privados que 
atuam nas áreas ao longo do itinerário para o potencial 
cultural, turístico e económico que este recurso repre-
senta, na medida em que permite o desenvolvimento 
de estratégias locais diferenciadas e adaptadas a cada 
segmento territorial, mas concertadas e estruturadas 
em rede; 

• Protec|Georisk Alto Minho 2020 – A vertente “Inova-
ção para a prevenção, planeamento e gestão de riscos” 
do Projeto PROTEC GEORISK Alto Minho 2020, inclui 
ações de coordenação intermunicipal, capacitação e 
inovação para a prevenção, proteção e gestão orien-
tadas para os agentes de proteção civil, de estudos e 
ações piloto de gestão adaptativa de riscos específicos 
ou de zonamentos, de agregação de redes de observa-
ção do território, de dinamização de sistemas de infor-
mação e de monitorização associados e de promoção 
de ações de informação, capacitação e comunicação 
de riscos e proteção civil;

• Minho – Região Europeia da Gastronomia candida-
tado em parceria com as CIM do Ave e do Cávado ao 
Norte 2020 - Sistema de Apoio às Ações Coletivas, tem 
por objetivo “a valorização económica do Minho en-
quanto região gastronómica de excelência”;

• Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insuces-
so Escolar” previsto no PDCT e promovido pela CIM 
Alto Minho, tendo em vista o seu financiamento no âm-
bito do Portugal 2020;

• COOLTIVE’ART – Programação Cultural em Rede – 
Referido no Cap. 2; 

• Alto Minho 4 D – Viagem no Tempo” - Referido no 
Cap. 5.1; 

• GEOARPAD – Património Cultural da Eurorregião 
Galiza Norte de Portugal: Valorização e Inovação” 
(INTERREG VA), abrangendo os seguintes objetivos 
específicos: (i) desenvolver um sistema de informa-
ção, processo e sistemas digitais de referência para as 

© CIM Alto Minho
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entidades envolvidas na gestão, preservação e promo-
ção do património cultural; (ii) promover a participação 
social nos processos de gestão e uso do património; 
(iii) desenvolver estratégias, ferramentas e instrumen-
tos de gestão patrimonial inovadoras;

• Alto Minho Natura 2020: Programa Integrado de Edu-
cação Ambiental para a Preservação e Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade;

• REWILDING_ALTOMINO_LANDSCAPES: Novos es-
paços de conservação e proteção da natureza e de 
turismo sustentável no Alto Minho;

• Projeto “GESVESPA – Estratégias de Gestão Sus-
tentável da Vespa Asiática que visa satisfazer as ne-
cessidades de investigação identificadas no Plano de 
Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa-asiática em 
Portugal;

• Projeto Ariem 122+ - Asistencia Reciproca Intere-
gional en emergencias y riscos transfronterizos 
(INTERREG VA) que tem como objetivo central a de-
finição de um Plano Territorial de Emergências trans-
fronteiriças e criação de uma rede unificada de Coman-
do Operacional para a gestão de recursos humanos 
e materiais em situações de risco que permitam, em 
conjunto, melhorar a gestão e a coordenação efetiva 
de emergências;

• Projeto “ALTO MINHO ADAPT – Plano Intermuni-
cipal de Adaptações Climáticas do Alto Minho (PO 
SEUR) que tem por objetivo reforçar as capacidades de 
adaptação às alterações climáticas dos municípios do 
Alto Minho;

• Projeto AquaMundam: Soluções para a gestão inte-
grada e sustentável da água (INTERREG VA) – refri-
do no Cap. 8;

• Alto Minho “Música Património” – A presente candi-
datura encontra-se estruturado com base nas seguin-
tes três ações: – Ação 1 – Dinamização e capacitação 
dos ativos culturais e artísticos associados à música e 
património; Ação 2 – Desenvolvimento de um Programa 
de animação e promoção turística do património cultu-
ral e dos recursos identitários do Alto Minho associados 

à música e património; Ação 3 – Desenvolvimento de 
campanha de comunicação e marketing, E-GOV  Alto 
Minho 2020;

• Cult-RInG Cultural Routes as Investment for Growth 
and Jobs (INTERREG EUROPE) que visa a promo-
ção e valorização dos investimentos em rotas culturais 
europeias nomeadamente em termos de avaliação e 
exploração dos benefícios das rotas culturais existen-
tes e de outras que possam vir a ser implementadas, 
com ligações às PME, às comunidades de acolhimen-
to, ao desenvolvimento sustentável do turismo cultural, 
de modo a que os objetivos de crescimento e emprego 
possam ser atingidos mais rapidamente;

• Gestão do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Ter-
ritorial “Alto Minho 2020”.

A CIM Alto Minho continuará a ser a entidade responsá-
vel pela Gestão do Canil Intermunicipal sendo os respe-
tivos encargos financeiros suportados pelos Municípios.
Ainda ao nível da cooperação com outras instituições de 
âmbito supramunicipal, na mesma estratégia de funcio-
namento em rede e de eficiência coletiva, destaca-se de 
uma forma sucinta e tendo em conta que também este 
foram já mencionados em capítulos próprios, a participa-
ção do Município nos seguintes projetos:
• Simplex Autárquico – o Município aderiu ainda a um 

conjunto de Medidas Intersectoriais que visam a inter-
ligação entre os serviços da administração central 
e as autarquias;

• Centro de Prova e Promoção do Vinho Verde, com a 
Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes;

• EMER – Empreendedorismo no Espaço Rural será 
coordenada pela In.Cubo, e contará com a contribui-
ção da ADRIL, da ADRIMINHO, da CIM Alto Minho, do 
IPVC, da UTAD e CA Noroeste, contemplando a inter-
venção dos dez municípios do Alto Minho;

• BUS Académico – promove o transporte dos alunos do 
IPVC e IPVC-ESAPL de e para Ponte de Lima;

• Pacto de Autarcas.

Ponte de Lima, novembro de 2017
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1. INTRODUÇÃO

O Orçamento para 2018, cumprindo as intenções expres-
sas nas Grandes Opções do Plano contempla a interven-
ção municipal assumida pelo Município de Ponte de Lima 
a efetuar no decorrer do próximo ano, constituindo um 
elemento estruturante e tradutor da política de interven-
ção local.

2. PROPOSTA

A Câmara Municipal de Ponte de Lima, em cumprimento 
do disposto na alínea c) do nº1, do artigo 33º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do que dispõe 
a alínea a), do n.º 1 do artigo 25º, do mesmo diploma 
legal, submete à aprovação da Assembleia Municipal, as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 
2018.
A Câmara Municipal, no âmbito da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro e nos termos dos artigos 33º e 131º, so-
licita autorização à Assembleia Municipal para proceder 
à delegação de competências nas Juntas de Freguesias 
interessadas, mediante celebração de contratos interad-
ministrativos, onde figurem todos os direitos e obrigações 
de ambas as partes, os meios financeiros, técnicos e hu-
manos e as matérias objecto de delegação, que constam 
da presente proposta de Opções do Plano e Orçamento 
para o ano de 2018.
As áreas de delegação de competências e o respetivo va-
lor a transferir constam do mapa referido adiante no pon-
to 6.1 e Plano de Atividades Municipais no objetivo 4.2.1. 
Delegação de Competências – Juntas de Freguesia.

 3. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS

O Orçamento para o ano de 2018 foi elaborado de 
acordo com as regras previsionais definidas no POCAL, 
D.L n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e suas alterações, 
seguindo a continuação da estratégia de contenção das 
despesas de funcionamento, procurando um crescimen-

to sustentado das despesas de investimento, de forma a 
permitir o aumento do património duradouro da autarquia.
A elaboração do Orçamento assentou no levantamento, 
tão rigoroso quanto possível, das despesas obrigatórias, 
nomeadamente, encargos com o pessoal, encargos fi-
nanceiros e outros encargos assumidos com terceiros, a 
que acrescem as dotações que garantem o funcionamen-
to dos serviços e os investimentos em curso.
Relativamente à previsão de receitas provenientes de im-
postos, taxas, tarifas e fornecimento de serviços, consi-
derou-se como valor máximo metade das cobranças efe-
tuadas nos últimos vinte e quatro meses conforme ponto 
3.3 do POCAL.
A previsão orçamental de receitas resultantes das ven-
das de Imóveis está de acordo com o previsto no art.º 
253 da Lei n.º 83-B/2013, a media aritmética simples das 
receitas arrecadadas com a venda de bens imóveis nos 
últimos 36 meses que precedem o mês da elaboração.
No que se refere ao financiamento externo, isto é, aos 
recursos provenientes de programas comunitários, proto-
colos com a Administração Central e com outras entida-
des, foram consideradas as importâncias respeitantes à 
componente comparticipada do investimento com a efec-
tiva atribuição pelas entidades gestoras dos fundos.
A execução orçamental será orientada pelas regras e pro-
cedimentos constantes no POCAL, na Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, na Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, no 
Decreto-Lei n.º127/2012, de 21 de junho e no Regula-
mento do Sistema de Controlo Interno.
No que concerne ao “Quadro Plurianual Municipal”, pre-
visto no art.º 44 da Lei n.º 73/2013, não foram criadas as 
condições legais para o seu cumprimento, não podendo 
o Município correr o risco de aprovar documentos vincu-
lativos para o ano 2018 cuja regulamentação não existe.
As Grandes Opções do Plano para o ano de 2018 inte-
gram os projetos e ações previstos no Plano Plurianual 
de Investimentos e outras atividades a desenvolver pela 
autarquia, direta ou indiretamente, previstas no Plano de 
Actividades Municipais (PAM), com financiamento asse-
gurado no Orçamento do exercício.
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4. ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

O Orçamento para o ano económico de 2018 perfaz o montante global de 36 218 000,00€ (trinta e seis milhões 
e duzentos e dezoito mil euros), tanto para as receitas como para as despesas, discriminadas da seguinte forma:
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4.1. ESTRUTURA DA RECEITA PREVISTA

Visão global da receita
Em termos de origem de recursos constata-se que 69,3% dos mesmos provêm de receitas correntes (cerca 25,1 
milhões de euros) e 30,7% de receitas de capital (cerca de 11,1 milhões de euros).

Para melhor visualização da estrutura da receita prevista para o ano de 2018, o gráfico seguinte evidencia as diferen-
tes fontes de financiamento, segundo o seu peso na receita total.

Da análise do gráfico anterior verifica-se que as Transferências (correntes e de capital) contribuem em maior peso 
no cômputo da previsão das receitas totais de 72%, continuando a verificar-se a dependência do orçamento municipal 
em relação a esta rubrica, conforme o ocorrido em anos anteriores. 
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Estrutura das receitas tributárias

Das principais componentes que constituem o grupo de receitas fiscais, destacam-se o Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), com o peso de 55,2% em relação ao total, o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 
de Imóveis (IMT) com o valor de 19,3%, seguido do Imposto Único de Circulação com 15,4%, e as receitas prove-
nientes de Taxas, Multas e Outras Penalidades, com o valor de 9,4%. 

Estrutura da receita corrente
Da leitura do gráfico a seguir apresentado constata-se que a maior fatia das receitas correntes provém das Trans-
ferências Correntes do Orçamento do Estado (61,1%), assumindo especial papel o valor do Fundo de Equilíbrio 
Financeiro (FEF), o Fundo Social Municipal (FSM) e as transferências para o Ensino pré-escolar e 1º ciclo para a 
Gestão de Pessoal não Docente.  
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No cômputo da previsão das receitas correntes, os Impostos Diretos contribuem com 20,2% das receitas correntes, 
de que fazem parte a Imposto Municipal sobre Imóveis, o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 
Imóveis e o Imposto Único de Circulação, enquanto que a receita proveniente de Venda de Bens e Prestação de 
Serviços Correntes, constitui 16,4% do total da receita corrente, de que se destaca o fornecimento de água, sanea-
mento, mercados e feiras, rendas de habitação e edifícios e utilização de instalações culturais e desportivas. 

Estrutura da receita de capital

À semelhança do que acontece com a estrutura das receitas correntes, também a previsão das receitas de capital 
para o ano de 2018 assenta nas Transferências de Capital como a principal fonte de financiamento (96,7%). 
As receitas classificadas como transferências de capital, provêm do FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro), dos Fun-
dos Comunitários associados a projetos e outros apoios financeiros ou protocolos celebrados com a Administração 
Central.
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4.2. ESTRUTURA DA DESPESA PREVISTA

Estrutura orgânica da despesa
A actividade municipal para o ano de 2018, tem as suas despesas distribuídas pelas seguintes classificações orgânicas:

Despesas por Unidade Orgânica
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Estrutura económica da despesa
Em termos de aplicação de recursos verifica-se que 42,5% se destinam a suportar despesas de natureza corrente (cerca 
de 15,3 milhões de euros) e 57,5% destinam-se a suportar despesas de capital (cerca de 20,8 milhões de euros).
Em termos gráficos as diferentes rubricas que compõem a despesa têm a seguinte visualização:

Verifica-se na leitura do gráfico anterior, que a estrutura das despesas evidencia a preocupação do executivo em 
continuar a criar riqueza no concelho, porquanto a rubrica de Aquisição de Bens de Capital representa 42,9% 
da despesa total. Nesta rubrica estão contabilizadas as previsões com as despesas de capital, nomeadamente a 
aquisição de terrenos, construção de habitação, construção/recuperação de edifícios, construções diversas (estradas/
ruas; redes de água e de saneamento), aquisição de equipamento de transporte, de maquinaria e equipamento 
diverso.

As Despesas com o Pessoal, representam 24% do total das despesas previstas, sendo que deste valor, 
aproximadamente 7% refere-se à delegação de competências por parte da Administração Central, em matéria de 
gestão de pessoal não docente referente às escolas EB 2,3 do concelho.

Logo a seguir surgem as Transferências de Capital com a previsão de 13,6% em relação à despesa total, nas 
quais se destacam as transferências para as Freguesias do Concelho, valores estes que visam assegurar os meios 
financeiros necessários para suportar a delegação de competências do Municipio nestas, constantes no Plano de 
Atividades Municipais – objetivo 4.2.1 e visam igualmente apoiar iniciativas das Freguesias, verbas constantes 
igualmente do Plano de Atividades Municipais – objetivo 4.2.3. No orçamento de 2018 está prevista a transferência 
para as Freguesias no montante global de 5 330 500,00€.
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A Aquisição de Bens e Serviços Correntes e as Transferências Correntes representam 10,3% e 7,2% 
respetivamente do total do orçamento da despesa e destinam-se essencialmente à aquisição de bens diversos para 
a manutenção da máquina administrativa, para os diversos serviços operativos (água, saneamento, lixo, espaços 
verdes, etc.), para a aquisição de serviços de assistência técnicas, encargos das instalações, comunicações, seguros 
e para apoiar iniciativas de interesse cultural, desportivo e recreativo e funcionamento de instalações escolares.

Estrutura das despesas correntes

Em análise ao gráfico anterior, constata-se que a despesa com o pessoal representa o maior peso no total destas 
com 56,5%, logo a seguir da aquisição de bens e serviços correntes com 24,2%, de que fazem parte os encargos 
de instalações, iluminação pública, recolha de resíduos sólidos, saneamento - tratamento de efluentes, conservação 
de bens, transportes escolares, encargos de cobrança, estudos e consultadoria, comunicações e outros serviços.

As Transferências Correntes representam 16,9% do total das despesas correntes, destinadas à atribuição de 
subsídios às várias instituições de concelho, bem como transferências para as Freguesias, CIM e outras. 
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Estrutura das Despesas de Capital

Conforme se extrai da leitura do gráfico anterior a grande fatia das despesas de capital se contabilizam na rubrica de 
Aquisição de Bens de Capital, representando 74,6% do total das despesas de capital previstas. Dela fazem parte 
os investimentos na aquisição de terrenos, na construção/recuperação de edifícios e outras construções (estradas/
ruas; redes de água e de saneamento), na aquisição de material de transporte de maquinaria e equipamento diverso.
De uma forma indireta a autarquia realizará e/ou apoiará investimentos a executar por terceiras entidades, mediante 
a celebração de protocolos, cujas verbas serão classificadas por Transferências de Capital, representando 23,6% 
das despesas de capital.
Sem grande significado na estrutura das despesas de capital temos o valor dos encargos com os empréstimos 
bancários da rubrica Passivos Financeiros ao representarem apenas 0,7% destas, referindo-se a amortizações de 
capital. 
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5. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o ano de 2018 discrimina todos os projetos e ações a realizar por 
investimento, com referência a um período móvel de quatro anos e explicita a respetiva previsão da despesa.   
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6. PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS (PAM)

O Plano de Atividades Municipais (PAM) para o ano de 2018 discrimina todos os projetos e ações a serem realizados 
indiretamente por outras entidades, que implicam despesas de capital e atividades consideradas relevantes de natureza 
corrente, a realizar/contratualizar pela autarquia.
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TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS PARA ASSOCIAÇÕES / CASAS DO POVO / CENTROS PAROQUIAIS E 
OUTRAS COLETIVIDADES 
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7. NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
(Alínea d) do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2018

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2018
Articulado em conformidade com o estabelecido na alínea d) do n.º 1 do art.º 46 do novo regime financeiro das 
autarquias locais e das entidades intermunicipais aprovado pela Lei n.º 73/2013, de3 de setembro.

CAPÍTULO I
CONCEITOS GERAIS

Artigo 1.º
Definição e Objeto

O presente articulado estabelece regras e procedimentos complementares e necessários à execução do orçamento 
em conformidade com a alínea d) do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e em reforço das dis-
posições constantes do Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com as respetivas alterações, 
constituindo estes diplomas legais, no seu conjunto, o quadro normativo aplicável à execução do Orçamento do Mu-
nicípio no ano de 2018, atentos os objetivos de rigor e contenção orçamental.  

Artigo 2.º
Utilização das dotações orçamentais

A utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos disponíveis a curto prazo, com res-
peito pelas disposições imperativas previstas na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos compromissos e dos 
pagamentos em atraso (LCPA), com a alteração introduzida pela Lei n.º 64/2012, de 20 de dezembro – e no Decreto-
-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.

CAPÍTULO II
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Artigo 3.º
Execução orçamental

1. O Presidente da Câmara e os Vereadores, baseados em critérios de economia, eficácia, eficiência e serviço pú-
blico, tomam as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando as dotações 
disponíveis de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro.
2. A execução dos documentos previsionais norteia-se pelos princípios da utilização racional das dotações aprovadas 
e da gestão eficiente da tesouraria, pelo que a assunção das despesas deve ser justificada quanto à sua necessida-
de, utilidade e oportunidade.
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Artigo 4.º
Modificações orçamentais

1. As alterações orçamentais são instrumentos de correção e reafetação de verbas alocadas às diferentes unidades 
orgânicas/projetos, no cumprimento do disposto no n.º 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL.
2. São proibidas as alterações orçamentais que impliquem anulação em dotações de projetos com financiamento 
alheio, sendo proibida a reafetação de dotações de projetos/ações com financiamento alheio a outros projetos/ações.
3. Não deve ser feita a anulação em dotações orçamentais de capital para reforço de despesa corrente, ficando su-
jeita a prévia avaliação do equilíbrio corrente orçamental municipal.
4. As dotações orçamentais são afetas, em primeira instância, aos compromissos e à dívida transitados do ano anterior.
5. As alterações ao Plano Plurianual de Investimentos visam conformar este instrumento ao perfil temporal e de valor 
dos investimentos não substituindo os requisitos legais de repartição de encargos e de autorização de compromissos 
plurianuais, sendo da responsabilidade de cada serviço informar a sua repartição anual.
6. Todas as modificações orçamentais devem ser submetidas ao Presidente da Câmara.
7. O Presidente da Câmara aprova a alteração orçamental.

CAPÍTULO III
RECEITA
Artigo 5.º

Princípios gerais para a arrecadação de receitas
Na execução do orçamento da receita devem ser respeitados os princípios e regras definidos no POCAL, nomeada-
mente:
a) Nenhuma receita pode ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição na rubrica orçamental 
adequada podendo, no entanto, ser cobrada além dos valores inscritos no Orçamento, conforme disposto no ponto 
2.3.4.2 alínea a) e b) do POCAL.
b) As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubri-
cas do Orçamento do ano em que a cobrança se efetuar.
c) A arrecadação de receitas é efetuada com base na legislação e regulamentos em vigor.
d) No momento da liquidação ou arrecadação da receita, os serviços verificam os normativos legais e regulamentares 
de suporte e solicitam aos utentes (clientes/particulares ou empresa) a apresentação do respetivo número de identi-
ficação fiscal.
e) A alienação de bens imóveis do domínio privado municipal é da competência do Órgão Deliberativo para imóveis 
de valor superior a 1000 vezes a RMMG (Retribuição Mínima Mensal Garantida) e do Órgão Executivo para imóveis 
de valor igual ou inferior a 1000 vezes a RMMG, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do art.º 25.º e da alínea 
g) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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Artigo 6.º
Entrega de receitas cobradas

1. A entrega de receitas cobradas por responsáveis de caixa dá entrada na Tesouraria no próprio dia da cobrança até 
à hora estabelecida para o encerramento das operações.
2. A entrega de receitas cobradas por serviços externos é feita no dia útil seguinte ao da cobrança, mediante guias de 
receita a emitir pelo responsável do serviço a que as mesmas digam respeito.
3. As receitas cobradas nos serviços externos, onde não seja viável a entrega diária, serão entregues na Tesouraria 
da Câmara Municipal, com periodicidade semanal ou mensal, acompanhadas de um relatório de prestação de contas.
4. A entrega da receita na tesouraria deve ser acompanhada pela guia resumo referente às cobranças e das guias 
de receita que lhe deram origem.

Artigo 7.º
Receita consignada

1. As unidades orgânicas garantem o envio aos serviços responsáveis pelos financiamentos, em tempo oportuno, de 
toda a informação relativa a qualquer candidatura a financiamento alheio, de forma a permitir um cabal acompanha-
mento e o cumprimento dos requisitos dispostos nos contratos de financiamento.
2. Compete às unidades orgânicas responsáveis pela execução física e financeira dos projetos com financiamento 
alheio:

a) Assegurar que toda a despesa associada a estes projetos, seja requisitada, dando lugar a procedimentos legais 
em matéria de contratação pública, concorrência, igualdade de oportunidade, ambiente, mercados públicos e publi-
cidade;
b) Enviar aos serviços competentes todas as requisições e faturas das operações/projetos e ações financiados, 
para procederem à submissão dos pedidos de pagamento;
3. Compete aos serviços responsáveis pelos financiamentos promover a submissão das candidaturas, pedidos de 
pagamento, relatórios anuais e finais.

Artigo 8.º
Estorno, anulação e restituição de receitas

1. Os estornos/anulações de guias de recebimento/faturas devem ser feitas mediante informação do serviço devida-
mente fundamentada e autorizada pelo Presidente da Câmara.
2. As restituições de receitas devem ser efetuadas mediante informação do serviço devidamente fundamentada e 
autorizada pelo Presidente da Câmara.

Artigo 9.º
Pagamento em prestações

1. Os pedidos de pagamento em prestações são formalizados através de requerimento e devem ser autorizados nos 
termos da lei e dos regulamentos aplicáveis.
2. Depois de devidamente autorizados, os planos de pagamentos em prestações são calculados.
3. O previsto nos números anteriores não se aplica aos pedidos de pagamento em prestações no âmbito dos proces-
sos de execução fiscal, os quais seguem as normas próprias previstas no Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e da Lei Geral Tributária.
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Artigo 10.º
Isenções e reduções de taxas ou outros tributos do Município 

Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16° da Lei 73/2013, de 3 de setembro (RFAL) e considerando que:
i. O n.º 2 do art.º 16º do novo Regime Financeiro das Autarquias Locais (RFAL), aprovado pela lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, estabelece que a “assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, através 
de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respetiva despesa fiscal, conceder isenções totais 
ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos próprios”;

ii. O n.º 9 do mesmo artigo dispõe que, nos termos do princípio da legalidade tributária, as isenções totais 
ou parciais previstas no artigo 16.º apenas podem ser concedidas pelos municípios quando exista lei que 
defina os termos e condições para a sua atribuição; 

iii. O Regime Jurídico das Taxas das Autarquias Locais (RJTAL) aprovado pela lei n.º 53-E/2006, de 29 de de-
zembro determina na alínea d) do n.º 2 do art.º 7º que o regulamento que crie taxas municipais ou taxas das 
freguesias contém obrigatoriamente, sob pena de nulidade, as isenções e sua fundamentação, cumprindo-
-se, desta forma, o princípio da legalidade tributária caso os respetivos regulamentos identifiquem e funda-
mentem as isenções e reduções;

iv. Os regulamentos municipais elencam de forma exaustiva, em conformidade com a norma evocada no ponto 
anterior, as isenções e reduções;

v. Importa delimitar um procedimento conforme com as normas Identificadas que permita agilizar a tramitação 
ora vigente.

1. No exercício económico de 2018, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setem-
bro, é fixado o valor de 300.000,00 € como limite à despesa fiscal.
2. Até ao limite fixado no número anterior pode a Câmara Municipal, sob proposta devidamente fundamentada do 
Presidente da Câmara Municipal, conceder isenções ou reduções, dentro dos limites estabelecidas nos regulamentos 
municipais, em respeito pelo princípio da legalidade tributária previsto no n.º 9 do art.º 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro.
3. A concessão de isenções ou reduções ao abrigo do n.º 2 fica limitada, por sujeito passivo, a 5% do limite fixado no 
n.º 1, quando ultrapassado este valor a isenção ou redução deve ser autorizada pela Assembleia Municipal.
4. Em cada sessão ordinária, juntamente com a informação da situação financeira, deve o Presidente da Câmara 
Municipal apensar listagem das isenções e/ou reduções concedidas ao abrigo da presente autorização identificando 
o sujeito passivo, natureza da atividade/operação respetiva e valor da despesa fiscal.
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CAPÍTULO IV

DESPESA
Artigo 11.º

Princípios gerais para a realização da despesa 
Na execução do orçamento de despesa devem ser respeitados os princípios e regras definidos no POCAL e na LCPA, 
nomeadamente:
1. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, 
estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente;
2. As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;
3. As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de dezembro do ano a que respeitam, devendo o pagamento 
dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser processado por conta das verbas adequadas do 
orçamento que estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento;
4. O credor pode requerer o pagamento dos encargos, no prazo improrrogável de três anos a contar de 31 de dezem-
bro do ano a que respeita o crédito;
5. Os serviços, no prazo improrrogável definido no ponto anterior, devem tomar a iniciativa de satisfazer os encargos 
assumidos e não pagos, sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento;
6. Para as adjudicações realizadas dentro dos 60 dias anteriores ao fim do ano económico, nos termos da alínea c) do 
n.º 3 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, as declarações aí referidas são solicitadas pelas unidades 
orgânicas promotoras da despesa, à contabilidade que, após confirmação da dotação prevista nos documentos previ-
sionais do ano seguinte, emite a declaração, que é autorizada pelo Presidente da Câmara;
7. Os processos de despesa não pagos até ao final do ano transato são automaticamente cabimentados e comprome-
tidos no ano seguinte, até à concorrência da dotação disponível, sem ser necessária a revalidação da autorização da 
despesa por parte do serviço responsável.

Artigo 12.º
Despesas com pessoal

1. As despesas relativas a remunerações e abonos são processadas pelos Serviços de Recursos Humanos, em 
obediência às normas legais e instruções em vigor, e enviadas para os Serviços de Contabilidade a quem compete 
assegurar os subsequentes procedimentos de pagamento.
2. Os montantes orçamentados para recrutamento de novos postos de trabalho não podem ser utilizados para suprir 
eventuais insuficiências orçamentais no âmbito das restantes despesas com pessoal.

Artigo 13.º
Cativações

1. Por indicação do Presidente da Câmara, podem ser cativadas, em qualquer momento, dotações ao orçamento 
disponível, em qualquer uma das rubricas que compõem o orçamento, com exceção das de pessoal, excluindo horas 
extraordinárias e ajudas de custo, de transferências para organismos da Administração Central e Local e serviço da 
dívida.
2. Compete ao Presidente da Câmara autorizar a descativação de alguma das verbas abrangidas pelo disposto no 
número anterior.
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Artigo 14.º
Suspensão da aquisição de bens e serviços

1. Ficam suspensas quaisquer aquisições de bens e serviços a partir do dia 01 de dezembro até ao final do mesmo.
2. Se, a partir de 01 de dezembro, existirem aquisições de bens e serviços consideradas imprevisíveis e indispensáveis 
ao normal funcionamento do Município, terão estas de ser obrigatoriamente fundamentadas pelo dirigente do serviço 
proponente e submetidas a aprovação do Presidente da Câmara.

Artigo 15.º
Compromissos plurianuais

1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º e n.º 4 do artigo 16.º, ambos da LCPA e do art.º 12.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, consideram-se autorizados pela Assembleia Municipal, de forma prévia ge-
nérica, a assunção de compromissos plurianuais, nos casos seguintes:

i. Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano;
ii. Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 em cada um dos anos económicos seguintes ao da 

sua contração e o prazo de execução de três anos;
iii. Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de pagamentos e alterações ao cronogra-

ma físico de investimentos;
iv. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia concedida nos termos do número 

anterior, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no n.º anterior, sejam respeitadas 
as regras e procedimentos previstos na LCPA e cumpridos os demais requisitos legais de execução de des-
pesas, sem prejuízo do previsto no art.º 9.º do mencionado Decreto-Lei n.º 127/2012.

2. Consideram-se também autorizados pela Assembleia Municipal os compromissos plurianuais relativos a despesas 
de funcionamento de caráter continuado e repetitivo, referidas no artigo seguinte.
3. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente, para conhecimento deste órgão 
deliberativo, uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 
concedida.
4. A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara a competência para autorização das despesas plu-
rianuais decorrentes de contratos que não constam no número anterior e que em cada um dos 3 anos seguintes não 
ultrapassem €99.759,58, nos termos do n.º 3, do artigo 6.º da LCPA, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º22/2015, 
de 17 de março.
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Artigo 16.º
Autorizações assumidas

Considerando a existência de despesas diversas de caráter obrigatório e permanente, a Assembleia Municipal con-
cede autorização genérica para se proceder aos respetivos pagamentos sem recurso a despachos específicos e 
pontuais autorizadores dessas despesas, pelo que ficam automaticamente autorizadas, na data do seu vencimento, 
as seguintes despesas:
a) Diversas entidades por operações não orçamentais (Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, Direção Ge-
ral do Tesouro, Conservatória dos Registos Centrais, etc.);
b) Retenções aos montantes da participação dos Municípios nos impostos do Estado (Fundos Municipais);
c) Contribuições, impostos e emolumentos devidos pelo Município;
d) Vencimentos, salários e quaisquer outros proventos, incluindo abonos e subsídios previstos na lei, devidos aos 
trabalhadores do Município; Subsídios de férias, Natal, casamento, funeral, horas extraordinárias, ajudas de custo e 
abono de transporte;
e) Encargos com assistência na doença aos trabalhadores do Município;
f) Pensões de aposentação que constituam encargos do Município;
g) Vencimentos, salários e quaisquer outros proventos, incluindo abonos e subsídios previstos na lei, devidos aos 
Eleitos em regime de permanência, bem como senhas de presença a pagar aos demais Eleitos, quer da Câmara, quer 
da Assembleia Municipal;
h) Restituições de verbas;
i) Coimas;
j) Juros de mora;
l) Custas judiciais;
m) Consumo de água;
n) Consumo de energia elétrica;
o) Fornecimento de serviço de telecomunicações;
p) Fornecimento de serviço de correspondência postal;
q) Serviços bancários diversos;
r) Rendas.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 17º
Dúvidas sobre a execução do orçamento

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação das presentes normas são esclarecidas por despa-
cho do Presidente da Câmara Municipal. 
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9. ENTIDADES PARTICIPADAS

A – Participações em entidades societárias

B – Participações em entidades não societárias
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III – TERMO DE ENCERRAMENTO
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ENCERRAMENTO

O presente Orçamento e Opções do Plano e documentos anexos, no total de 121 folhas, devidamente nume-
radas e rubricadas, foram aprovados em reunião de Câmara Municipal de Ponte de Lima, realizada em      de 
dezembro de 2017.

O Presidente,

_____________________________________________

Os Vereadores:

______________________ / /______________________

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

O Orçamento e as Opções do Plano que antecedem mereceram aprovação da Assembleia Municipal em sua ses-
são do dia      de dezembro de 2017, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros 
que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente,

_____________________________________________

O 1.º Secretário O 2.º Secretário
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