
Turismo
Ponte de Lima
Inventariação dos Recursos Turísticos de Ponte de Lima

Ficha de caracterização da oferta

Identificação
Nome: _________________________________________________________________________________________________________________

Nome do Proprietário: ________________________________________________________________________________________________

Pessoa a Contactar Permanentemente: _______________________________________________________________________________

Morada: ________________________________________________________________________________________________________________

Código Postal:  _________________________________________________________________________________________________________________

Telemóvel: ________________________________ Telefone: ________________________________ Fax: ______________________________

 GPS: ________________________________________________________ Distância do centro de Ponte de Lima (Km) ______________

E-mail:  ___________________________________________________  Website: ____________________________________________________

É obrigatório o envio de fotografias em formato digital, indicando nome, morada e contactos da empresa, 
para: turismo@pontedelima.pt.

Hotelaria & Alojamento 

□ Hotel         □                          □           □          □     

□ Turismo de Habitação 
       □TER (Turismo em Espaço Rural)  □Hotel Rural    □Casa de Campo    □Agroturismo    □ Turismo de Aldeia
      □ Alojamento Local        

□ Aparthóteis / Apartamentos Turísticos 

□ Parques de Campismo □ Turismo de Natureza

 Capacidade em unidades de alojamento: 

□ menor que 20    □ de 20 a 100    □ de 100 a 240    □ maior que 240 □ Acessibilidade para mobilidade reduzida

Restauração 

□ Restaurante           □ Bar            □ Padaria / Pastelaria□ Taberna                  □ Café         □ Outro: ________________________________________________________________________  

Capacidade - N.º de Pessoas: _____________

O Município de Ponte de Lima pretende dinamizar o sector turístico, promovendo 
a oferta nos diversos sectores de actividade. Contamos consigo no preenchimento 
da ficha para que a informação sobre a sua empresa fique disponível.



Acessibilidades & Transportes

□ Rent a Car           □ Autocarros          □ Táxis□ Outro: _______________________________________________________________________________________________________________

Animação turística

□ Actividades Equestres   □ Actividades Náuticas                   □ Actividades de Natureza□ Actividades Etnográficas       □ Actividades Gastronómicas         □ Outro: _____________________________________ 

Forma Jurídica da Empresa

□Sociedade   □ Empresário em nome individual   □ Cooperativa    □ Associação    □ Outra _________________

Descrição de Produtos: ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Descrição de Serviços: _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Especialidades: ________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Descrição do negócio para efeitos promocionais: 
 
Ex: “Inseridas no vale do rio Estorãos e em locais estratégicos do concelho de Ponte de Lima, encontram-se um conjunto de casas, 
recuperadas a partir de antigas casas de guarda florestal e pequenas escolas, cuja localização e integração no meio promovem uma 
intensa interacção entre o visitante e um misto de natureza e mundo rural. A Casa de Rendufe, com capacidade para grupos até 6 
pessoas, proporciona aos seus utilizadores uma agradável estadia com vista serrana.”

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Informação extra:    
   
Horários: ____________________________________________________  Dia de Encerramento: ___________________________________                                            

□ Acesso à internet           

□ Aderente ao Projecto NÓS PELA NATUREZA

Idiomas:  □ Inglês           □ Francês            □ Espanhol           □ Alemão

Cartão de pagamento: □ Multibanco      □ VISA       □ American Express       □ Mastercard       □ Diners Club
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