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I − RELATÓRIO DE GESTÃO



o valor de IRS na íntegra, Ponte de Lima ocupa o 3.º 
lugar daqueles que mais IRS irá devolver à população. 
Este valor representará em 2017 a perda de receita para 
a autarquia de 785 432,00 € a favor dos munícipes. O 
Município manteve a não aplicação às empresas da taxa 
de Derrama, bem como, a definição da taxa de IMI de 
apenas 0,32% para os prédios urbanos. Reduziu-se tam-
bém o valor do IMI a pagar atendendo ao número de 
dependentes em relação ao imóvel destinado a habita-
ção própria. Em 2016 o Município viabilizou a isenção do 
pagamento do IMT para as empresas na aquisição de 
terrenos localizados nos Pólos Empresarias da Gemiei-
ra e da Queijada. Tais benefícios representam, no seu 
conjunto, um esforço de tesouraria considerável para a 
Autarquia envolvendo uma perda de receita de cerca de 
2,6 milhões de euros por ano.
De acordo com dados do mais recente Anuário Financei-
ro dos Municípios Portugueses, o Município conseguiu 
mesmo perante este cenário de esforço financeiro, con-
tinuar a realizar investimentos e posicionar-se no 8.º lu-
gar a nível nacional dos municípios com menor índice de 

INTRODUÇÃO

O ano de 2016 ficou marcado pela concretização de um 
conjunto significativo de intervenções de carácter emi-
nentemente estratégico, dentro daquilo que são as priori-
dades do Município. 
Será importante referir que a manutenção da boa situa-
ção económica e financeira do Município, tem vindo a ser 
realizada num cenário grande esforço em termos de ges-
tão, com um controlo ainda mais apertado da despesa e 
onde o orçamento municipal teve de ser claramente mais 
baixo. Isto aconteceu por força da redução das transfe-
rências da administração central, acumulando no to-
tal uma perda de receita de 8.251.833,00 € desde 2010, 
bem como, pelos atrasos significativos da execução des-
te quadro comunitário que é, para além disso e como to-
dos sabemos, demasiado restritivo no que diz respeito ao 
financiamento dos projetos, interesses e prioridades das 
autarquias. 
Foi possível, em resultado da boa gestão dos dinheiros 
públicos, a manutenção em 2016 dos benefícios fiscais 
que dependem de decisão dos órgãos municipais. De 
entre os 20 Municípios do país que decidiram devolver 
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dívida total, o 3.º lugar dos municípios com menor Peso 
do Passivo Exigível e o 4.º lugar no que diz respeito ao 
menor Passivo por habitante (dívida global do Município 
por habitante).
Assim, apesar destas reduções pelo lado da receita, por 
opção do executivo e enquanto medida diferenciadora e 
que confere atratividade ao nosso território beneficiando 
diretamente as empresas e as famílias do concelho, o 
Município continuou a assegurar, ou mesmo reforçar, os 
compromissos assumidos no contexto daqueles que são 
os 5 pilares de desenvolvimento que pautam a nossa 
atuação e que insistimos em manter e para os quais tam-
bém aquelas medidas contribuem de forma transversal: 
Educação e Valorização Profissional; Ação Social; 
Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e Criação de 
Emprego; Valorização dos Recursos Endógenos; e 
Parcerias e Cooperação Interinstitucional.
No que diz respeito à Educação, concretizada a fase do 
reordenamento dos equipamentos educativos do conce-
lho, deu-se continuidade aos projetos de natureza mais 
imaterial, de cariz pedagógico, pensados no contexto 
desta estratégia e na articulação entre as escolas, comu-
nidade e a autarquia. A este propósito é importante referir 
o apoio na dinamização dos Espaços Ciência Divertida 
nas escolas básicas do concelho (12 no total). Continuou-
-se paralelamente, a investir na melhoria contínua das 
infraestruturas escolares através de obras beneficiação, 
nomeadamente ao nível da contratualização das emprei-
tadas para a beneficiação das Escolas Básicas do 2.º 
e 3.º Ciclo do concelho, que não sendo uma responsa-
bilidade direta do Município este acabou por a assumir 
perante o adiamento constante da intervenção por parte 
da do Ministério da Educação.
No âmbito da Ação Social a posição do Município é as-
sumida numa perspetiva reparadora e preventiva, recor-
rendo à dinâmica das parcerias e rentabilizando os recur-
sos. Para além de contemplar questões de providência 
relacionadas com a segurança, saúde e bem-estar dos 
grupos mais vulneráveis, a atuação passou pela execu-
ção de medidas de apoio, na forma de subsídios, a famí-
lias carenciadas nomeadamente na realização de obras 
nas suas habitações. Foram concretizados um conjunto 
de importantes investimentos através das parcerias com 

as instituições locais nomeadamente na criação de va-
lências e respostas sociais com o objetivo de promover 
a qualidade de vida e o desenvolvimento social local. De 
acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portu-
gueses, Ponte de Lima ocupa o 29.º lugar de entre os 308 
municípios que apresentam maior volume de subsídios 
e transferências assumidas. Sendo este lugar o 9.º se 
considerarmos apenas os municípios de média dimen-
são. Nestas transferências inclui-se o apoio financeiro, 
fundamentalmente, às Associações de âmbito Social, 
Desportivo e Cultural, IPSS e m fundamentalmente, às 
Juntas de Freguesia.
Os benefícios fiscais, já referidos, associadas às exce-
lentes condições físicas para o acolhimento empresarial 
e às excelentes acessibilidades do concelho, fizeram au-
mentar significativamente o número de empresas que 
apostam em Ponte de Lima para concretizar ou expan-
dir os seus investimentos, tendo-se registado em 2016 
uma concretização ímpar na venda de lotes nos Pólos 
Industrias do Município. Em 2017 muitas destas empre-
sas irão iniciar a construção das suas unidades nos Pólos 
Empresariais. Para além dos postos de trabalho já cria-
dos, prevê-se para breve e num conjunto de empresas já 
instaladas e outras em fase instalação, um aumento de 
mais 670 novos postos de trabalho, dos quais 135 para 
técnicos altamente qualificados. 
Tendo em conta o reduzido número de lotes disponíveis 
nos Pólos Industrias existentes, bem como, o facto de 
se verificar uma crescente procura na região de grandes 
áreas para a localização empresarial por parte de inves-
tidores estrangeiros, o Município concretizou a aqui-
sição de novos terrenos com aptidão para a Industria 
com uma localização estratégia e excelentes acessibili-
dades, de forma a poder dar resposta àqueles requisitos, 
na expectativa de não deixar fugir estas grandes oportu-
nidades de investimento.
Continuou-se a apostar no investimento público em vá-
rias infraestruturas e iniciativas que tendem a apoiar e 
promover o empreendedorismo associado ao turismo e 
aos nossos recursos endógenos, que mereceram, e 
continuarão a merecer, especial atenção. As empresas 
têm visto aqui uma oportunidade, acreditamos que esta 
estratégia, sendo conjunta, é promotora de importantes 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

5MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA



sinergias. O granito, o vinho, a gastronomia, as ativi-
dades da natureza, as atividades equestres, a náutica 
e a indústria agroalimentar, continuarão a ser os secto-
res que irão a merecer especial atenção.
Neste âmbito em 2016 entraram em funcionamento im-
portantes infraestruturas como o Centro de Interpreta-
ção e Promoção do Vinho Verde, o Centro de Interpre-
tação da História Militar de Ponte de Lima, o Parque 
da Vila, a ampliação das instalações do Centro Náuti-
co e a conclusão das obras de reconstrução do Açude. 
Estas duas últimas intervenções foram fundamentais no 
sentido de se criarem condições para que Ponte de Lima 
se candidatasse, pela primeira vez, à realização de pro-
vas nacionais e internacionais de canoagem tendo con-
seguido, para já, a realização do Campeonato Europeu 
de Maratona de Canoagem em 2017. 

Ainda neste contexto será de destacar a adjudicação em 
2016 da empreitada do Pavilhão de Feiras e Exposi-
ções – Expolima, sendo um equipamento da maior im-
portância no contexto desta estratégia, aposta-se num 

espaço versátil e de qualidade que seja capaz de dar 
uma resposta adequada às várias exigências impostas 
na realização de eventos, feiras e exposições.
O Município em 2016 deu início a um conjunto de im-
portantes intervenções em vários espaços públicos do 
Centro Urbano, com especial incidência na requalificação 
urbanística na área do Centro Histórico das vilas de Pon-
te de Lima e Arcozelo. Estas ações foram previstas ao 
nível do Plano de Ação para a Regeneração Urbana de 
Ponte de Lima (PARU), cujo financiamento foi aprovado 
pelo Norte 2020. Com estas intervenções, pretende-se 
valorizar a imagem urbana garantindo um espaço públi-
co qualificado e devidamente articulado com as interven-
ções ocorridas nos últimos anos. Sendo esta estratégia 
extensível a todo o concelho, avançaram-se com várias 
intervenções ao nível da beneficiação dos centros cívi-
cos nas freguesias.
A modernização administrativa, concretizada através 
de um vasto conjunto de ações que iremos em capítulo 
próprio mencionar, continua a assumir um papel funda-
mental na perspetiva da melhoria contínua dos serviços 
prestados aos munícipes, instituições e empresas. A agi-
lização de processos e a facilidade de comunicação são 
peças fundamentais que promovem uma gestão mais 
eficiente dos recursos da Autarquia, o desenvolvimento 
socioeconómico e o exercício da cidadania.
Em 2016 deram-se importantes passos no sentido de 
ampliar a rede de saneamento do concelho que permi-
tirá um aumento significativo da população com acesso 
a este serviço, bem como, o tratamento adequado das 
águas residuais urbanas, sendo iniciativas fundamentais 
à qualidade de vida das pessoas e à preservação am-
biental das massas de água.
Do exercício de 2016, o Município apresenta uma dis-
ponibilidade financeira de 11.869.384,65 €, o que se 
afigura bastante positivo ao nível da gestão prevista para 
o ano de 2017, permitindo a continuidade das iniciativas 
e investimentos orientados pela mesma política criteriosa 
de gestão dos dinheiros públicos. 
A taxa de execução relativamente à receita prevista, foi 
de 99%. Pelo lado da despesa, registou-se uma satisfa-
tória taxa de execução de 72,1 %. 
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1. EDUCAÇÃO

A educação continua a ser uma das áreas de atuação 
fundamental para a autarquia. A aposta no capital huma-
no, na educação e formação dos cidadãos é incontor-
nável, pois independentemente dos recursos existentes 
em cada território é a forma como as populações utilizam 
esses recursos, valorizando-os economicamente, fomen-
tando a competitividade, o crescimento e desenvolvimen-
to desses mesmos territórios. 
Promover a educação e a formação, sendo um investi-
mento fundamental para a criação de qualidade de vida e 
construção de projetos de futuro para os nossos jovens, 
é também um pilar que sustenta o desenvolvimento de 
cada território.
É por isso fundamental, no âmbito das competências da 
autarquia, ajudar a criar as condições que promovam o 
sucesso escolar e a redução da taxa de abandono esco-
lar envolvendo todos os agentes educativos. 
Foram garantidos os apoios relativos à Ação Social Esco-
lar nomeadamente nas refeições e na através da disponi-
bilização de verbas para a aquisição de livros e material 
escolar.
Com vista a colmatar as necessidades existentes e faci-
litar o acesso ao ensino a todas as crianças e jovens do 
concelho, foi dado cumprimento ao plano de transportes 
escolares, tendo o Município, neste âmbito, promovido 
de forma empenhada a participação das Juntas de Fre-
guesia no transporte de crianças, através de Contra-
tos Interadministrativos estabelecidos para o efeito, bem 
como, no apoio à aquisição das respetivas viaturas de 
transporte.
Ainda neste contexto, foi dado apoio ao transporte das 
crianças com necessidades educativas especiais e/
ou com deficiência, para a APPACDM, para escolas es-
peciais e para escolas com apoios educativos.
Como forma de promover e incentivar comportamentos 
alimentares saudáveis assegurou-se, uma vez mais, 
através do apoio à Unidade de Cuidados na Comunida-
de (UCC), a implementação do programa PASSE – Pro-
grama de Alimentação Saudável em Saúde Escolar. 
O PASSE é um programa regional integrado, de promo-

ção da saúde, desenvolvido pelo Departamento de Saú-
de Pública da ARSNorte, IP (Administração Regional de 
Saúde do Norte) em parceria com a DREN (Direção Re-
gional de Educação do Norte) ao nível do distrito o pro-
jeto é gerido pela Unidade de Saúde Pública (USPAM) 
em parceria com o Serviço de Nutrição e Alimentação da 
Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Dirigido a toda 
a comunidade educativa de todos os níveis de ensino, 
no presente ano letivo 2015/2016 aderiram ao programa 
os Jardim-de-infância de Ponte de Lima e da Facha, na 
dimensão curricular do PASSEzinho. Ao nível do 1.º ci-
clo, na dimensão curricular do PASSE EA1, participam a 
Escola Básica de Ponte de Lima, o Centro Educativo de 
Arcozelo e o Centro Educativo das Lagoas.
Foi garantido pelo Município o fundamental apoio à dina-
mização dos vários Espaços de Ciência Divertida nas 
escolas básicas do concelho (12 no total). 

Em 2016 ampliamos as atividades desenvolvidas pelos 
Serviços Educativos do Município na perspetiva de es-
timular o conhecimento pelo envolvimento dos alunos e a 
promoção de projetos pedagógicos relacionados com os 
nossos recursos e valores identitários, promovendo uma 
visão conjunta do nosso território e incentivando, desde 
cedo, a sua capacidade empreendedora. Foram várias 
as atividades organizadas pelos Serviços Educativos 
dos equipamentos culturais, ambientais e despor-
tivos do Município em parceria com as instituições de 
ensino, alguns dos quais iremos destacar em capítulo 
próprio, já outros entendemos ser oportuno salientar no 
presente contexto.
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Através do Serviço Educativo da Paisagem Protegida 
das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos (AP), 
através do Apoio a Projetos Escolares, foram implemen-
tadas e/ou apoiadas um conjunto de iniciativas em par-
ceria com as várias instituições de ensino, das quais se 
destacam:
• Apoio às áreas projeto das Instituições de Ensino (Te-

mas: Ciência Divertida, Biodiversidade das Zonas Hú-
midas, Usos e Funções das Plantas Aromáticas e Medi-
cinais, Floresta, Produção Vegetal e Produção Animal e 
Festival de Jardins Escolinhas), que disponibilizou aos 
cerca de 1000 participantes transporte e acompanha-
mento técnico gratuitos;

• Apoio ao desenvolvimento do projeto “A Minha Horta”, 
apresentado pela Escola Básica de Ponte de Lima;

• Apoio ao desenvolvimento da candidatura “Ambiente 
e Mundo Rural”, apresentada pela Escola Básica das 
Lagoas;

• Aprovação e apoio ao desenvolvimento da candidatu-
ra “Rio Lima – Proteger e Reabilitar”, apresentada pela 
Escola Básica de Ponte de Lima;

• Dinamização do Projeto “Horta para Todos” 2015/2016 
e lançamento e dinamização do concurso “Horta para 
Todos” 2016/2017, onde participam os alunos de diver-
sas instituições de ensino, utentes das instituições de 
acolhimento sénior, invisuais, APPACDM;

• Concretização do II Festival de Jardins Escolinhas de 
Ponte de Lima (envolveu de 400 participantes das co-
munidades escolares das escolas básicas do concelho);

• Apoio técnico em visitas guiadas promovidas por diver-
sas instituições de ensino no âmbito de diversas disci-
plinas;

• Organização e desenvolvimento do II Workshop Infantil 
de Ciência de Ponte de Lima,  que contou com cerca 
de 400 pequenos cientistas da totalidade das escolas 
básicas do concelho de Ponte de Lima;

• Organização e apoio ao desenvolvimento do III 
Workshop Infantil de Ciência de Ponte de Lima.

No sentido de promover um conjunto de ações que vi-
sam proporcionar às crianças e jovens a participação 
em atividades desportivas e culturais durante as inter-

rupções letivas, o Município assegurou a resposta em 
causa através da realização dos programas Oficinas de 
Páscoa, Verão e Jovem Ativo da Paisagem Protegida, 
ou através do apoio logístico e financeiro às Juntas de 
Freguesia e Associações que promovem este serviço. A 
este apoio acresce ainda a entrada gratuita nos equipa-
mentos desportivos e culturais do Município, que fazem 
parte do leque de atividades que são promovidas nestes 
contextos. O Município desenvolveu ainda um importante 
Programa de Férias para os alunos das Unidades de 
Multideficiência e Autismo. 
Foi prestado apoio aos agrupamentos escolares nas vá-
rias atividades de animação culturais e educativas sendo 
disso exemplo “O Natal e as Escolas”, a “Comemora-
ção do Dia de Ponte de Lima” e o “Dia da Criança”, 
entre outros.
Também o Serviço Educativo da Biblioteca Municipal 
de Ponte de Lima teve uma participação ativa na dina-
mização e apoio a um conjunto diversificado através de 
projetos junto das Escolas. Deu-se continuidade ao proje-
to educativo “Educomunicação, Ambiente e Cidadania 
Infantil” direcionado para alunos do 3.º e 4.º anos do en-
sino básico, num total de 137 crianças envolvidas. Trata-
-se de um projeto subordinado às temáticas da natureza, 
da cidadania, da cultura e de valores coletivos que visa o 
desenvolvimento de capacidades de comunicação, refor-
çando a confiança, a autoestima, a responsabilidade e a 
capacidade de criação das crianças, com conteúdo e esté-
tica, enquanto atores sociais geradores de conhecimento. 
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Foi dado apoio a 18 Bibliotecas Escolares do concelho 
de Ponte de Lima, através do serviço técnico especiali-
zado, da dinamização do empréstimo interbibliotecas e 
do desenvolvimento de atividades conjuntas nas áreas 
da promoção da leitura, da literacia da informação e da 
animação cultural no concelho de Ponte de Lima. 
Ao nível do Serviço Educativo interno promoveu-se a or-
ganização de sessões de promoção do livro e da leitura 
para 20 estabelecimentos de ensino (Jardins de Infância 
e 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico) e dinamizaram-se ati-
vidades externas em 20 instituições de ensino público e 
privado do concelho, no âmbito do projeto “Escutar, Ler… 
Imaginar e Aprender”.
Foi dada continuidade à iniciativa “Banco de Manuais 
Escolares do Município de Ponte de Lima” que surge 
da necessidade de dar resposta à educação para todos, 
com o propósito de maximizar a recuperação de manuais 
escolares usados, disponibilizando-os gratuitamente a 
quem deles necessita, alicerçado em objetivos sociais, 
ambientais e económicos. Este projeto tem por base o 
funcionamento em rede, resultante da articulação entre a 
Biblioteca Municipal de Ponte de Lima e os agrupamen-
tos de escolas do concelho (Bibliotecas Escolares) e teve 
como objetivo a partilha de manuais escolares tendo-se 
procedido ao empréstimo de 376 manuais escolares. Em 
2016, o material desatualizado foi cedido para campa-
nhas de solidariedade à instituição local AAPEL – Asso-
ciação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana.
2016 marca também o arranque dos Serviços Educati-
vos do Teatro Diogo Bernardes, com recursos a profis-
sionais que estão a desenvolver ações formativas com 
uma turma do quarto ano da Escola Básica de Ponte 
de Lima e com membros dos grupos de teatro de ama-
dores concelhios, a que se juntaram trabalhadoras da 
autarquia que irão aplicar os ensinamentos em ações 
futuras nos equipamentos onde exercem funções. Os 
resultados finais dos trabalhos dos Serviços Educativos 
serão apresentados no Teatro Diogo Bernardes em maio 
(amadores de teatro) e junho (escola) de 2017.
No contexto das atividades respeitantes ao Serviço 
Educativo do Arquivo Municipal, no ano letivo 2015-
2016, destacam-se as seguintes: “A minha árvore genea-
lógica”; “Arquivista por um dia”; Teatrinhos de fantoches 

“D. Teresa fez vila o lugar de Ponte” e “Feiras Novas: uma 
história cheia de luz”.
Em 2016 ficou disponível o Portal Municipal da Educa-
ção, tendo-se dado importantes passos para implementa-
ção do Observatório Municipal para a Literacia e a In-
clusão Digital, que irá em breve entrar em funcionamento. 
Durante o ano de 2016 o Município de Ponte de Lima deu 
início ao projeto Serviço de Infoliteracia do Município 
de Ponte de Lima com o objetivo de disponibilizar, de 
forma gratuita, cursos básicos de informática que permi-
tiram a aquisição de conhecimentos fundamentais para a 
utilização e o manuseamento do computador, mormente 
ao nível do recurso à Internet para a população adulta. 
Durante os meses de setembro e de dezembro foram di-
namizados dois cursos Básicos de Internet.
O Município de Ponte de Lima implementou, ao longo 
do ano de 2016, um conjunto alargado de iniciativas de 
sensibilização, apresentação de livros e projetos so-
bre várias temáticas pertinentes enquanto complemento 
curricular dos vários níveis de ensino. 
Demos continuidade às ações de renovação do parque 
informático das escolas com vista à melhoria do aces-
so a estas ferramentas e consequentemente das condi-
ções e da qualidade do ensino.
Foi dado apoio ao Agrupamento de Escolas de Freixo 
na instalação do Espaço Aprendizagem Personaliza-
da, uma sala enquadrada nos novos Ambientes Educati-
vos Inovadores.

1.1 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Foi feita a candidatura ao Programa de Desenvolvimento 
da Educação Pré Escolar, com o número de salas, núme-
ro de crianças, número de auxiliares de ação educativa 
e animadoras socioculturais, o local onde são servidas 
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as refeições e o horário, a indicação do n.º de salas com 
quinze ou menos alunos, para efeitos de prolongamen-
to de horário, comparticipação mensal do Ministério da 
Educação e Ciência (depende da verba disponibilizada 
pelo Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social) por sala e por criança.
Assegurou-se o acompanhamento do funcionamen-
to das salas de prolongamento tendo-se realizado os 
investimentos necessários para o apetrechamento das 
salas dos Jardim-de-infância para a componente letiva e 
prolongamento de horário.
O plano de manutenção dos edifícios escolares de-
correu com a normalidade e eficiência exigidas tendo-se 
dado resposta imediata às necessidades de reparação 
de avarias de natureza material e física.
Elaborou-se, juntamente com as direções dos agrupa-
mentos, o plano de atividades em interrupções letivas, de 
acordo com as necessidades dos agregados familiares.  

1.2. 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Foi elaborada a Adenda com a indicação das entidades 
parceiras no fornecimento das refeições (Município e 
Gestores dos Refeitórios) de forma a dar continuidade ao 
Protocolo celebrado a 28 de dezembro de 2005.
À semelhança dos anos anteriores apresentou-se a 
candidatura ao Programa de Generalização do Forne-
cimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico com a indicação do nome do 
estabelecimento, o regime de funcionamento, total de 
alunos por estabelecimento de ensino a estimativa do n.º 
de alunos com refeição, preço a pagar pelos alunos, ho-
rário das refeições, início do fornecimento de refeições, 
local onde são servidas as refeições, entidade que confe-
ciona as refeições, os equipamentos e meios usados no 
fornecimento das refeições e o custo médio da refeição.
Uma vez mais, garantiu-se o acesso ao serviço de re-
feições aos alunos provenientes de agregados familiares 
mais carenciados. Foi dada continuidade ao protocolo 
com os Serviços de Saúde, de forma a implementar nas 
escolas o PODE (Programa de Otimização das Dietas 
Escolares), visando objetivos claros de melhorar a segu-
rança alimentar e o Programa de Saúde Oral. 

O Município montou uma nova sala para a Unidade de 
Ensino Estruturado para alunos com perturbação do 
espectro do Autismo na Escola Básica Integrada/JI da 
Correlhã.
Conjuntamente com a Comunidade Escolar a autarquia 
organizou o I Torneio Concelhio de Futsal das Esco-
las do 1.º Ciclo, com o objetivo de promover um maior 
intercâmbio escolar através do incentivo à prática da ati-
vidade física.

O plano de manutenção dos edifícios decorreu com a 
normalidade e eficiência exigidas tendo-se dado respos-
ta imediata às necessidades de reparação de avarias de 
natureza material e física.

1.3. 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO, 
SECUNDÁRIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR

No âmbito da transferência de competências e conforme 
previsto no Contrato de Execução celebrado com o Mi-
nistério da Educação, o Município continuou a garantir 
a manutenção e apetrechamento das Escolas Básicas 
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do 2.º e 3.º Ciclo, nesse âmbito 
foi mantida a proximidade com as 
Direções dos Agrupamento de Es-
colas, satisfazendo-se as suas ne-
cessidades ao nível da manuten-
ção dos edifícios e de colocação 
do pessoal não docente.
Na falta de disponibilidade por par-
te do Ministério da Educação para 
realizar obras nas EB 2, 3 do con-
celho, o Município procedeu ao le-
vantamento das necessidades de 
investimento, não tendo restado 
outra alternativa senão, por dili-
gência própria, avançar com esta 
intervenções. Tendo sido aprova-
das as respetivas candidaturas no 
âmbito do Portugal 2020 foram ad-
judicadas, em 2016, as obras relativas às intervenções 
de beneficiação necessárias nos edifícios das EB 2,3 da 
Correlhã e Freixo, bem como, ao reforço da interven-
ção nas EB 2,3 António Feijó e de Arcozelo.
O Conselho Municipal de Educação manteve a sua 
ação no ano letivo 2015/2016, fomentando a interação 
entre os diferentes agentes educativos e contribuindo 
para a definição e melhoria de políticas educativas no 
concelho.
O Município no âmbito daquilo que é a sua competência, 
ao nível do ensino secundário, e utilizando todos os ca-
nais disponíveis para interceder junto dos responsáveis 
do Governo, continuou a pressionar para a necessidade 
premente de se finalizarem o mais brevemente possí-
vel, as obras de recuperação da Escola Secundária de 
Ponte de Lima. Segundo o que o Ministério da Educa-
ção continua a garantir, a conclusão da empreitada está 
prevista para maio de 2017.
Foi dada continuidade às parcerias existentes com as 
instituições do Ensino Profissional no concelho, no-
meadamente na organização de eventos, implementa-
ção de projetos e disponibilização de espaços e equi-
pamentos municipais para o desenvolvimento das suas 
atividades.

Foram atribuídas bolsas para estudantes do ensino su-
perior, de acordo com o regulamento, contribuindo para 
o prosseguimento dos seus cursos.
O Instituto Politécnico de Viana do Castelo com o apoio 
do Município de Ponte de Lima implementou, pela pri-
meira vez em 2016, o projeto do BUS Académico 
– promoção do desenvolvimento através criação de 
condições de mobilidade indispensáveis à valorização 
das qualificações e competências. O projeto, que ob-
teve no primeiro ano excelentes resultados, promove 
o transporte dos alunos do IPCV e IPCV-ESAPL de e 
para Ponte de Lima, de acordo com as rotas e horários 
definidos para o concelho, sendo o mesmo apoiado fi-
nanceiramente pelo Município de Ponte de Lima. O BUS 
Académico é uma linha de transporte low-cost, com esta 
medida, os alunos que não disponham de passe men-
sal, e que necessitem de viajar pontualmente entre as 
localidades abrangidas pelo serviço, poderão aceder a 
bilhetes de preços baixos.
Ainda ao nível do Ensino Superior, o Município continuou 
a apoiar as iniciativas como a Queima das Fitas, Festi-
vais de Tunas e outras atividades de carácter lúdico ou 
de carácter pedagógico.
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2. CULTURA

O Município de Ponte de Lima pode orgulhar-se de afir-
mar que é uma referência no contexto cultural regional 
e nacional, tendo em conta os inúmeros eventos e ma-
nifestações culturais que leva a cabo, indo de encontro 
às expectativas dos munícipes, visitantes e turistas, pra-
ticando políticas de autêntico serviço público de cul-
tura, atendendo aos preços praticados no acesso aos 
bens culturais que são, como é reconhecido por todos, 
realmente muito baixos, não esquecendo que o Cartão 
Municipal Sénior e Cartão Municipal Famílias Numerosas 
ainda reduzem esses valores em 50%.
Numa altura em que as indústrias criativas se afirmam 
cada vez mais em termos económicos e de desenvolvi-
mento, sabemos que um concelho sem cultura é um ter-
ritório que corre riscos de perda de identidade, pelo que 
além da aposta contínua na preservação, manutenção 
e promoção das tradições, da etnografia e do folclore, 
não esquecendo os produtos endógenos perfeitamente 
integrados no mercado cultural, existe uma preocupação 
contínua de levar manifestações culturais às populações.
A descentralização cultural tem trazido excelentes re-
sultados e a sua aceitação e procura nas nossas fregue-
sias é hoje uma realidade que ano após ano temos alicer-
çado e, felizmente, multiplicado.

2016 tornou-se um ano marcante no que respeita à des-
centralização cultural: música (Festival Percursos da 
Música); 22 espetáculos de teatro profissional e ama-
dor e bandas filarmónicas concelhias.

O consumo de cultura em Ponte de Lima faz parte do 
quotidiano e por essa razão temos feito esforços con-
tinuados para conciliar as ofertas dos distintos equipa-
mentos: Teatro Diogo Bernardes, Biblioteca Municipal, 
Auditório Rio Lima, Expolima, Arquivo Municipal, Museu 
dos Terceiros, Museu do Brinquedo Português, Torre da 
Cadeia Velha, aos quais se juntaram em 2016 o Centro 
de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, local em 
que se iniciou o projeto Há Jazz… no CIPVV, uma vez 
por mês numa quarta-feira, em parceria com a Escola de 
Jazz do Porto, e o Centro de Interpretação da História 
Militar de Ponte de Lima, sem esquecer os Centros His-
tóricos de Ponte de Lima e de Arcozelo que, pelas suas 
características arquitetónicas, são mais-valias culturais 
ao permitirem a realização de atividades culturais distin-
tas, como as recriações históricas, os concertos de 
música no Verão, com especial destaque para o Festival 
Percursos da Música que em 2016 incluiu 21 concertos 
entre 5 a 22 de Julho, as Bandas A Gosto, com qua-
tro concertos em Agosto e os concertos realizados pelas 
bandas filarmónicas concelhias nos feriados civis.
Na Torre da Cadeia Velha deu-se continuidade à apre-
sentação de exposições, principalmente de pintura, para 
além das de escultura e de fotografia, com uma procura 
notória quer de residentes quer de turistas, sobretudo, 
por albergar também a Loja Interativa de Turismo de Pon-
te de Lima, que atingiu o número de 10.056 visitantes das 
exposições.
Os grandes concertos tiveram lugar na Expolima, com 
evidência para Aurea na Festa do Vinho Verde e dos 
Produtos Regionais e para David Fonseca na Feira de 
Caça, Pesca e Lazer, para além do concerto de Tony 
Carreira, no areal de Ponte de Lima a 21 de agosto, que 
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foi provavelmente, em termos de adesão do pú-
blico, o maior concerto realizado em Ponte de 
Lima, considerando os muitos milhares de pes-
soas que encheram quase por completo o refe-
rido areal.
O Festival Percursos da Música, que já men-
cionamos atrás, também trouxe a Ponte de Lima 
alguns nomes de relevo como Noiserv, Wise 
Connections Quartet, de Barcelona, Coro de 
“St. Martin” / St. Martin’s Singers, de Inglaterra, 
Ton Risco, da Galiza – Espanha, Manuel Freire, 
Filho da Mãe, Sopa de Pedra, Luís Pipa (piano) 
e António Durães (voz), Paulo Oliveira (piano) e 
Adriana Ferreira (flauta), de entre muitos outros.
Obrigatória é a menção a outros momentos culturais 
da responsabilidade organizativa do Município e/ou em 
parceria com instituições concelhias: a “Serrada da Ve-
lha”, as Marchas de S. João, os Festivais de Folclore, o 
Encontro de Bombos Concelhio, o Desfile da Tradição, 
os Encontros de Concertinas, os Feirões Culturais, as 
Feiras das Antiguidades e Velharias, as Feiras de Arte-
sanato (Artesalima), bem como, de entre outros, o Festi-
val Internacional de Folclore “O Mundo a Cantar”, a 4 de 
Agosto e a Festa de Passagem de Ano em Freixo.
Uma pequena alusão à atividade de Natal que lançamos 
em 2016 sob o título Neste Natal Vem Brincar Connos-
co, de 17 a 24 de dezembro, com inúmeras e variadas 
ações a decorrer diariamente num espaço preparado 
para o efeito na Alameda de S. João e que muito ale-
graram a época e os milhares de crianças envolvidas, 
para além das dinâmicas criadas no Centro Histórico e no 
respetivo comércio local.
Ao nível do Teatro Diogo Bernardes foi dada continuida-
de a uma programação diversificada e de qualidade, indo 
de encontro à procura por parte dos distintos públicos, no 
sentido, também, da criação de novos públicos e fixação 
dos existentes e integrando produções concelhias, con-
siderando que as estruturas locais devem fruir do espaço 
como ponto fundamental de apresentação dos espetácu-
los criados.
Para além da programação contínua, que já faz parte do 
quotidiano local e regional, numa afirmação cultural digna 
de realce, a 19 de setembro iniciaram-se as Comemora-

ções dos 120 Anos do Teatro Diogo Bernardes, pelo 
que a calendarização de espetáculos comemorativos 
obrigou a um muito maior esforço no sentido de captar 
a atenção para a efeméride e em paralelo educar para a 
cultura e para a valorização das comunidades através da 
fruição cultural.
Prossegue a preocupação de munir o Teatro Diogo Ber-
nardes com as condições técnicas indispensáveis à 
realização de espetáculos de alto nível, pelo que pros-
seguimos a dotar o equipamento com meios técnicos de 
vanguarda num trabalho de conciliação entre o edifício 
do século XIX e as exigências tecnológicas, sobretudo de 
sonoplastia e de luminotecnia, do século XXI.
Estamos convictos que o Teatro Diogo Bernardes é um 
equipamento essencial para a criação de cidadania, 
como espaço cultural de referência e como laboratório 
de experimentação de atividades culturais (para cria-
dores e para espectadores) e os resultados que vamos 
observando nos Serviços Educativos garantem-nos que 
o caminho certo é a contínua abertura do espaço à 
comunidade para que esta se reveja na secular sala e 
a olhe com um sentimento de pertença e de herança a 
preservar, para além da intenção de utilização que deve 
permanecer subjacente ao que acabámos de enunciar.
Continuamos a assumir um trabalho vanguardista, mo-
derno e que desafie os públicos para diversificadas 
tendências culturais, sem descurar a inclusão na pro-
gramação de espetáculos apreciados por públicos já 
formados, mas sem virar as costas a uma programação 
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atrevida e que dê respostas aos contínuos desafios efe-
tuados aos espectadores.
Os Serviços do Teatro Diogo Bernardes garantiram igual-
mente a produção dos grandes eventos em termos de 
estruturas, como palcos, camarins, som, luz, geradores, 
segurança, trânsito de pessoas e de viaturas, de entre 
muitos outros quesitos indispensáveis para uma eficaz 
organização da rica programação cultural que o Municí-
pio de Ponte de Lima oferece em todo o concelho.
Em 2016 foram realizados 65 espetáculos no Teatro 
Diogo Bernardes, mais 10 do que em 2015 e que foram 
apreciados por 9.434 espectadores.
De entre os espetáculos realizados, 9 foram da respon-
sabilidade de instituições concelhias, 2 na área da mú-
sica, 6 na área do teatro e 1 na área da dança, aprecia-
dos por 1.688 espectadores.
O Auditório Rio Lima tem desempenhado um papel fun-
damental no apoio a um sem número de atividades, pelo 
que é muito procurado e está em contante utilização so-
bretudo por escolas, não esquecendo atividades de ou-
tras instituições e do Município, de colóquios e congres-
sos a apresentações de livros, de espetáculos de teatro a 
concertos, de festas de final de ano a encontros de tunas, 
das sessões da assembleia municipal a saraus.

Este equipamento recebeu 39 ações em 2016, que con-
gregaram 9.305 pessoas.
Por último, relativamente aos muitos eventos que se 
realizaram fora do Teatro Diogo Bernardes e do Au-
ditório Rio Lima, quer ações de interior quer espetácu-
los ou manifestações artísticas e/ou de lazer ao ar livre, 

contabilizamos um total de 114 que reuniram 367.523 
espectadores, ou seja, mais 105.743 (40,39%) que em 
2015, ano em que alcançamos as 261.780 pessoas, em 
qualquer um dos casos sem contabilizar os dois eventos 
de maior dimensão e de muito difícil cálculo, a Vaca das 
Cordas e as Feiras Novas.
Se incluirmos nestes números os Peregrinos que pro-
curaram o Albergue de Peregrinos de Ponte de Lima, a 
que se faz menção no devido lugar, ultrapassamos as 
400.000 pessoas interessadas em eventos culturais e de 
lazer através da vasta oferta que apresentamos no de-
curso do ano de 2016 em 228 eventos.
Por último, registe-se, em 2016, a publicação das seguin-
tes obras promovidas do Município: 
• Luzes de Muito Brilho – Figuras e Temas Limianos, de 

Cláudio Lima;
• Topónimos da Vila: Ponte de Lima, de António Barbosa;
• Teresa Numa Viagem ao Tempo do Cardeal Saraiva..., 

com texto de Ana Carneiro e Filipa Lobo;
• Vinhos Verdes: a região, a história e o património, de 

António Barros Cardoso;
• ART-MAP Moving Curatorial Project: Mostra de Arte, 

Art Exibition, Ponte de Lima.2016 (10.07 – 30.08), catá-
logo coordenado por Isabel Patim, Madina-Zi e Sandra 
Rodrigues;

• A Raça Bovina Minhota, de Nuno Vieira e Brito, Pedro 
Santos Vaz e Teresa Moreira;

• Ponte de Lima: 12.º Festival Internacional de Jardins 
– Jardins do Conhecimento, com textos de Ovídio de 
Sousa Vieira. 

O Arquivo Municipal, através do projeto E-Arquivos, 
procedeu à digitalização de 2.128 processos de obras 
particulares, num total de 20.615 imagens (o que equiva-
le atualmente a 15.740 Processos do Obras Particulares 
digitalizados e a 137.318 imagens).
Ainda na área da Digitalização do Acervo Documental, 
através do Protocolo de Cooperação entre o Município 
de Ponte de Lima e os proprietários do Arquivo do Paço 
de Vitorino das Donas, deu-se continuidade à descrição e 
digitalização do Arquivo do Paço de Vitorino, num total de 
37 documentos que corresponde a 4.170 imagens.
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No âmbito da digitalização e descrição do Arquivo da Casa 
de Pomarchão, procedeu-se à descrição e digitalização 
de 1.752 documentos, num total de 9.488 imagens.
As visitas de estudo trouxeram ao Arquivo Municipal 
1.369 alunos.
Das exposições, palestras, debates, apresentações de 
livros e outras ações realizadas ao longo do ano, pela 
sua ligação a Ponte de Lima, destacam-se as seguintes:
• Exposição “Feiras Novas: 190 anos (1826-2016)”,
• Prémio A. de Almeida Fernandes 2016; 
• II ciclo de conferências e debates “Arquivos Pessoais 

e de Famílias. Património, Memória e Conhecimento”; 
• Conferência “Manoel Rodrigues da Silva Abreu: Uma 

Biblioteca Pública e o seu bibliotecário, no século do 
vapor e da eletricidade”; 

• Conferência “ 50 anos da Escola Técnica de Ponte de 
Lima: fundação e evolução”; 

• Jornada “ A literacia digital nos serviços de informação: 
uma abordagem integrada”; 

• Jornada “Proteção e segurança de dados versus direito 
à informação na era digital: um paradoxo?”; 

• Ciclo de workshops dedicado à conservação preventiva.  
Ao nível das consultas presenciais, foram efetuadas 480 
requisições, tendo sido consultados 725 documentos. Os 
documentos consultados são essencialmente os que in-
tegram o denominado arquivo histórico, no entanto regis-
taram também consultas de Processos de Obras Particu-
lares, por parte dos respetivos proprietários. 
Foram criados na Base de Dados ARCHEEVO um total 
de 5.817 registos. Ao nível das estatísticas do Website do 
Arquivo Municipal, registaram-se 68.774 visualizações da 
página do Arquivo Municipal, o que corresponde a 5.536 
utilizadores/visitantes únicos e 7.768 sessões.
A Biblioteca Municipal apresenta-se como um serviço 
cultural, informacional, educativo e lúdico indispensável 
onde se pode aceder livre e gratuitamente à informação 
e ao conhecimento. Rege-se por diretrizes direcionadas 
para o combate à infoexclusão e à iliteracia tecnológica 
e informacional, premissas decisivas para uma correta 
competitividade e desenvolvimento económico e social.

No decorrer do ano de 2016 a Biblioteca Municipal teve um 
movimento total de 13.584 documentos por empréstimo.
Em termos de utilizadores, recebeu 51.051 pessoas, 
aproximadamente 400 utilizadores por mês, o número de 
frequência deste serviço é motivado pela dinamização 
de atividades para escolas, por visitas de escolas para 
pesquisa de informação e para conhecer as exposições 
patentes neste espaço, pela leitura diária de jornais, pelo 
empréstimo domiciliário, pela consulta de documenta-
ção, pela utilização do espaço para estudo (estudantes 
universitários), pela utilização do espaço para acesso à 
internet, através de computadores fixos ou via wireless.
Foram inscritos 461 novos leitores, possuindo-se, neste 
momento, um total de 13.631 utilizadores inscritos.
O fundo documental foi enriquecido com mais 1.501 
documentos que deram entrada neste serviço através 
de compra, oferta e permutas. O catálogo documental é 
constituído por 103.847 títulos.
Em 2016 foram desenvolvidas várias iniciativas de pro-
moção do livro e da leitura para todos os tipos de público-
-alvo, destacando-se as seguintes pela sua pertinência e 
regularidade:

• Apresentação de Livros/ Encontros com escritores 
– Ao longo do ano foram realizadas pela BMPL 18 apre-
sentação de livros dando-se a conhecer autores limia-
nos, assim como escritores atuais que figuram entre os 
mais reconhecidos, divulgando-se e apresentando-se 
novidades editoriais;
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• Exposições – Nos últimos anos a BMPL tem vindo 
a desenvolver um conjunto de exposições que visam 
homenagear ilustres figuras da terra, assim como di-
vulgar iniciativas realizadas na região e nas escolas. 
Nesta conformidade, estiveram patentes neste espaço 
de janeiro a dezembro 8 exposições, que se aliaram a 
mostras documentais e temáticas efetuadas nas dife-
rentes salas deste serviço, nomeadamente 7 exposi-
ções bibliográficas/ documentais na Sala de Adultos, 7 
exposições e destaques na Sala dos Audiovisuais e 16 
exposições temáticas na sala infantojuvenil;

• Concursos – Foram dinamizados pela BMPL 4 concur-
sos que geraram grande participação, designadamente 
o Concurso Concelhio de Leitura, o Concurso ‘Carta à 
Rainha D. Teresa’, o Concurso de Poesia e o Concurso 
‘Conto de Natal’. São concursos direcionados para o 
público escolar de todos os agrupamentos de escolas e 
também para o público em geral que promovem o livro 
e a leitura e, também, a história local;

• Bebéteca – Os mais pequenos também foram contem-
plados com iniciativas, através de 8 sessões de pro-
moção do livro e da leitura, que aglutinaram momentos 
musicais e ateliers criativos. Esta iniciativa realizou-se 
no último sábado de cada mês (com exceção dos me-
ses de julho, agosto e setembro) e já cativou bebés e 
crianças que se fazem acompanhar com o seu núcleo 
familiar. São iniciativas de promoção do livro e da lei-
tura desde o berço, com a participação aproximada de 
25 crianças e pais por sessão, num total de 200 parti-
cipantes;

• Cinema Sénior – Esta iniciativa é direcionada para ins-
tituições com valências para idosos que mensalmen-
te visitam a BMPL para assistirem a filmes em língua 
portuguesa, sobretudo de cariz local que incidem sobre 
os costumes, tradições, cantares, locais e monumentos 
do Alto Minho. O Cinema Sénior decorreu durante 12 
meses, com a exibição de 12 filmes e contou com a 
participação total de cerca de 240 idosos;

• Bibliosénior – Este projeto foi dinamizado, mensal-
mente, em 16 instituições com valências para idosos 
do concelho, tendo por base a temática “Profissões de 
outros tempos” e contou com a participação de aproxi-
madamente 250 idosos. Esta ação culminou com um 

encontro na Feira do Livro de Ponte de Lima, onde as 
instituições apresentaram os trabalhos desenvolvidos 
ao longo do ano, traduzido na elaboração de telas, can-
ções e dramatizações;

• “Cinema com História” – Durante o ano de 2016 fo-
ram destacadas no projeto Cinema História 10 biogra-
fias/ mostras que pretendem utilizar o cinema como 
veículo de interpretação e de recriação da história, da 
cultura e de personalidades que, por variadas razões, 
se distinguiram nos planos nacional e internacional, 
tendo sido procurado pela população escolar e público 
em geral;

• Oficinas Criativas – Ao longo do ano realizam-se 4 ofi-
cinas – Oficinas Criativas de Carnaval, Páscoa, Férias 
Divertidas de Verão e Natal – com o objetivo de fomen-
tar o gosto pelo livro e pela leitura, através da dinami-
zação de um conjunto de atividades que enriquecem os 
tempos livres das crianças, principalmente nas férias 
escolares. Apresentam-se como momentos divertidos 
de convívio e boa disposição e acolhem no máximo 15 
crianças por sessão, perfazendo um total aproximado 
de 100 participante

A Feira do Livro de Ponte de Lima apresentou um pro-
grama diversificado de ações, oferecendo oportunidade 
de contacto com novidades editoriais a um preço van-
tajoso. Este acontecimento contou com dias recheados 
de animação infantil e musical, ateliers, oficinas criativas, 
apresentações de livros, workshops, palestras, destacan-
do-se, também, a realização do II Encontro de Escritores 
Limianos.
A Feira do Livro Limiano é realizada no Natal, e apre-
sentou como lema “Este Natal ofereça um livro limiano”, 
tendo como principal objetivo a divulgação e promoção 
de autores limianos, bem como a disseminação das pu-
blicações deste Município.
Através da Biblioteca Itinerante disponibilizou-se o 
empréstimo de documentação a 4 estabelecimentos de 
ensino – Jardins de Infância de Calheiros, Brandara, Ce-
pões e Sandiães – que, neste momento, não possuem 
Biblioteca Escolar, num total de 476 livros emprestados.
No âmbito do trabalho de melhoramento e enriquecimen-
to do catálogo online a Biblioteca Municipal de Ponte de 
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Lima deu continuidade à inserção de ebooks no catá-
logo, presentemente com 176 ebooks, incorporados, 
adaptando, desta forma, o seu serviço às novas necessi-
dades informacionais dos utilizadores. Paralelamente ao 
trabalho de inserção de ebooks no catálogo deu-se con-
tinuidade à digitalização de 2184 analíticos – artigos de 
publicações de relevante interesse sobre Ponte de Lima.
O Museu dos Terceiros desenvolveu ao longo do ano 
2016 as exposições temporárias previstas: “O Natal e as 
Escolas”; “Há Pinturas para Restaurar”; “ART-MAP Mos-
tra de Arte” e “Cenas de Natal”.
Todas as exposições temporárias foram acompanhadas 
de um programa paralelo dos Serviços Educativos e de 
Comunicação do Museu, que de resto têm desenvolvido 
com o público escolar muitas atividades que vão desde a 
“Área Projeto” às visitas guiadas. No ano letivo 2015/2016 
abordamos o tema da área projeto “A globalização do pa-
trimónio local”. Ainda ao nível das atividades pedagógicas 
destacamos as iniciativas “Vamos construir a Torre da Ca-
deia” e a conceção das atividades isoladas destinadas a 
Jardins de Infância com os temas “Pintura”, “Vamos vestir 
o Frade Francisco” e o “Tesouro escondido”. 
Das restantes atividades para públicos não escolares 
destacamos a viagem “Descobrir Mérida – Espanha”, 
a visitas guiadas “Descobrir monumentos de arte sacra 
do Concelho” – Refoios do Lima, “Há noite nos museus” 
(Dia Internacional dos Museus), “Descobrir monumen-
tos de arte sacra do Concelho” – Correlhã e Labruja”, 
“Descobrir monumentos de arte sacra do Concelho” – 
Correlhã, Moreira do Lima e Refoios do Lima” e “ Desco-
brir Arga a montanha sagrada – Estorãos, Santa Justa, 
Arga de Cima, S. João de Arga, Sr.ª do Minho (glaciar) 
e Montaria”.
Destacamos ainda a organização da conferência “Nos 
900 Anos de Claraval – 1115-2015”, proferida pelo Dr. 
Carlos Aguiar Gomes, da Militia Sanctae Mariae, Desco-
brir o Caminho de Santiago, da Facha a Ponte de Lima.
Para além das atividades promovidas para os diferentes 
públicos, o Museu dos Terceiros tem desenvolvido ações 
de inventariação e proteção do património artístico, 
pelas freguesias do concelho, bem como ações de con-
servação preventiva da própria coleção. 

No Museu do Brinquedo Português realizaram-se mais 
exposições do que o inicialmente previsto. A exposição 
“Brincançar – Jogos e Tradições”, promovida com o apoio 
da Associação de Jogos Tradicionais da Guarda, mante-
ve-se até junho. A 15 de outubro de 2016 foi aberta ao 
público e continuará patente até abril de 2017, a expo-
sição dedicada à marca ARLO, produtor de brinquedos 
português cuja empresa foi criada 1939.
Realizou-se em janeiro a cerimónia de assinatura dos au-
tos de doação de brinquedos, de todos os que doaram 
brinquedos ao Museu durante o ano de 2015. Neste mes-
mo mês teve início o programa “Há…mais brincadeira 
aos Sábados”, que visou promover a brincadeira entre 
pais e filhos, uma vez por mês sobre um tema específico. 
A atividade teve sucesso e mantem-se em 2017.
Incluída na parceria com a Associação de Jogos Tradicio-
nais da Guarda, o Museu do Brinquedo Português, fez a 
sua participação nas Jornadas Internacionais de Jogos 
Tradicionais, através da promoção de uma exposição do 
museu na cidade da Guarda e de uma intervenção nas 
referidas Jornadas.
Ainda no âmbito da promoção e cooperação institucio-
nal, foram emprestados alguns brinquedos para peque-
nas exposições, como foi o caso da Câmara de Tondela e 
da Fundação Caixa Agrícola, bem como na participação 
da Festa do Brinquedo em Valongo.
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Ainda durante 2016 no Museu do Brinquedo Português, 
foram promovidas várias atividades para público esco-
lar e sénior, de onde destacamos a comemoração do 
Dia Mundial da Criança, a 1 de junho.
As tarefas de âmbito museológico foram realizadas como 
habitualmente, tendo este ano de 2016 sido dedicado es-
pecial ao tratamento preventivo das peças na exposição 
permanente.
O Museu do Brinquedo Português registou no ano 2016 a 
presença de 15.368 pessoas, estando a chegar a um to-
tal de 90 000 visitantes, desde a sua abertura ao público.
O Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Ver-
de foi aberto ao público a 4 de março de 2016, tendo sido 
inaugurado pelo Primeiro-ministro António Costa. À data 
da inauguração esteve também patente uma exposição 
temporária sobre uma tradição local, intitulou-se “O Vinho 
na Vaca das Cordas”. Em julho este local recebeu obras 
da mostra de arte contemporânea “Art-Map”.
Foram lançados vários programas para dinamização do 
espaço, como o “Há… prova esta semana” que con-
siste na venda de vinho a copo dos produtores/engar-
rafadores que se associaram ao projeto. “Há… Jazz no 
CIPVV”, uma vez por mês, pela escola de Jazz do Porto, 
objetivando a captação do público local.

Ainda no âmbito da promoção, participámos nas reuniões 
da Rede de Museus Portugueses do Vinho, em Anadia e 
no Museu do Douro, na Régua, bem como na Feira do 
Mundo Rural, na Quinta da Bonjóia no Porto. 
Como este é um espaço de promoção e divulgação do 
Vinho Verde foi promovido o lançamento do livro “Vinhos 
Verdes – A região, a história e o património”, da auto-
ria do Professor Doutor António Barros Cardoso, durante 
a Festa do Vinho Verde.
O Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde ul-
trapassou três milhares de visitantes, de entre os quais 
se destacam várias visitas de jornalistas e especialistas 
na área, oriundos de distintas partes do mundo, como o 
Japão, Brasil, Alemanha e Estados Unidos. 
Foram realizadas parcerias e contactos importantes 
para a promoção do Vinho Verde, como a visita do Presi-
dente da Fundação Vivanco, Santiago Vivanco, proprie-
tários de um dos maiores museus de vinho da Europa, 
até ao embaixador do Japão, em Portugal, Sr. Hiroshi 
Azuma.
Em 2016 destaca-se no contexto do reforço da Rede de 
Museus de Ponte de Lima a inauguração em setembro 
pelo Senhor Presidente da República, Prof. Dr. Marcelo 
Rebelo de Sousa, do Centro de Interpretação da His-
tória Militar de Ponte de Lima. O edifício do Paço do 
Marquês transformou-se num espaço museológico, inte-
rativo, abordando a história militar também no contexto 
da região e do país, mas com uma incidência especial 
sobre Ponte de Lima e o território circundante.
Na comemoração do Dia Internacional dos Museus foi 
realizada a visita noturna aos espaços museológicos ter-
minando com um espetáculo de jazz no CIPVV. Neste dia 
foi ainda lançado o Passe “Há ir e vir ao museu e voltar”, 
que é um bilhete anual para se poder entrar em todos os 
espaços museológicos de Ponte de Lima, o número de 
vezes que se entender. O visitante fica assim com uma 
oportunidade de, por um preço simbólico, visitar e revisi-
tar os museus. 
Em 2016 foi iniciada a obra para a refuncionalização 
do atual Museu Rural onde passará a funcionar o Cen-
tro de Interpretação do Território, cuja candidatura 
ao Norte 2020 mereceu aprovação, realizaram-se os 
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levantamentos de imagem e testemunhos do património 
imaterial a ser retratado nos conceitos expositivos. 
A mostra de arte contemporânea, intitulada ART-MAP, 
esteve patente em mais de uma dezena de espaços do 
Centro Histórico, com quase 3 centenas de peças em 
exposição. O sucesso, explanado, também no catálogo 
da exposição levou ao agendamento de uma atividade 
semelhante para 2017.

No âmbito do “Há mais a descobrir” foi organizada 
uma recriação histórica, este ano abordando o tema da 
“Tomada da Vila de Ponte de Lima, por D. João I”. A 
Companhia de Teatro Viv`Arte e os grupos de teatro do 
concelho fizeram viajar no tempo, até ao século XIV. O 
sucesso da atividade promoveu a sua continuidade para 
2017, num novo período cronológico.

3. DESPORTO, JUVENTUDE E TEMPOS 
LIVRES

No âmbito da estratégia de ordenamento da rede de ofer-
ta desportiva, a autarquia prosseguiu com a implementa-
ção de um conjunto de projetos e iniciativas de promoção 
da atividade física e desportiva aproveitando a existência 
de novos espaços desportivo e criando uma maior proxi-
midade ao cidadão que descentralize, facilite e motive o 
acesso à prática desportiva.  
Com o início das obras de construção dos novos cam-
pos sintéticos de S. Martinho da Gandra e da Ribeira 
(Complexo Desportivo de Crasto), deu-se mais um im-
portante passo na concretização das ações planeadas no 
que diz respeito à rede de equipamentos desportivos do 
concelho. Estes investimentos irão permitir um acréscimo 
importante da Área Desportiva Útil do concelho no senti-
do de serem atingidas, de forma planeada e sustentável, 
as metas apontadas pela UNESCO. Lançou-se o concur-
so para a adjudicação da empreitada de Requalificação 
do Campo do Cruzeiro, que implica nomeadamente a 
beneficiação dos balneários e edifícios de apoio trazendo 
outras condições de qualidade e dignidade a esta infraes-
trutura desportiva. Avançou-se também com o concurso 
do Campo Sintético Foral D. Teresa, junto ao Jardim 
de Infância da Vila e com o Projeto de Beneficiação do 
Campo de Basquetebol e Voleibol do Foral D. Teresa. 
Realizaram-se ainda um conjunto de importantes inter-
venções de manutenção e beneficiação em alguns equi-
pamentos, como no caso do Pavilhão Municipal de 
Ponte de Lima nomeadamente através da reparação do 
piso da área de jogo do recinto principal da Ala Sul (espa-
ço do Hóquei) e a beneficiação dos balneários (pinturas 
e novo pavimento na zona dos chuveiros). Procedeu-se 
ainda ao isolamento da cobertura no Pavilhão Gimnodes-
portivo de Vitorino dos Piães e colocação do piso sintéti-
co no Pavilhão Gimnodesportivo de Fontão.
A Piscina Municipal de Ponte de Lima e a Piscina de 
Freixo mantiveram um excelente nível de utilização, sen-
do equipamentos que permitem a realização de um con-
junto diversificado de atividades, seja de iniciativa livre, 
seja organizada e promovidas através de parcerias com 
clubes e associações ou mesmo no âmbito das atividades 
normais de educação física das escolas, das atividades 
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de enriquecimento curricular e desporto escolar, que efe-
tivamente otimizam e rentabilizam estes investimentos. 
Procedeu-se à substituição das caixilharias na Piscina 
Municipal de Arca.
Com o objetivo de assegurar o fomento desportivo no con-
celho e a otimização do funcionamento dos equipamen-
tos e infraestruturas desportivas, o Município de Ponte de 
Lima deu continuidade aos protocolos celebrados com 
as juntas de freguesias para a gestão das instalações 
desportivas implantadas em cada freguesia.
Foi dado apoio financeiro, técnico e logísticos aos 
vários clubes e associações desportivas do concelho, 
bem como, apoio à realização de eventos e provas des-
portivas de interior e exterior. Neste contexto destacam-
-se os Protocolos entre a Associação Desportiva Os Li-
mianos, o Clube Náutico e a Escola Desportiva Limiana. 
Em 2016 foi concluída a intervenção do Parque da Vila – 
Parque Urbano de Ponte de Lima, na Mata da D. Inês. 
Com a criação do ‘Parque da Vila” tivemos como princi-
pal orientação potenciar as condições naturais do espaço 
com cerca de 5,5 ha, requalificando-o e valorizando-o em 
termos funcionais, conferindo-lhe outra atratividade para 
os munícipes e visitantes. Esta importante infraestrutura 
verde conta com um conjunto de percursos pedonais de-
marcados que atravessam todos os espaços e atmosferas 
do parque, um circuito de manutenção, um parque infantil, 
vários miradouros, uma pequena pista fechada com pump 
track, única no país, que tem trazido, por si só, inúmeros 
visitantes a Ponte de Lima.
O Bike Park de Ponte de Lima continua a ser uma estru-
tura de referência para a prática de Downhill e BTT, sendo 
uma área altamente fustigada pelos incêndios, temos tido 
a necessidade de realizar constantes intervenções de re-
cuperação das várias pistas e infraestruturas. Este espa-
ço tem vindo a ser internacionalmente reconhecido, quer 
pelas condições que oferece em termos de pistas, quer 
pela magnífica paisagem que o envolve, como um spot de 
características impares em toda a Península Ibérica. 
O Município continuou a assegurar o alojamento às clas-
ses jovens dos clubes nas Pousadas de Juventude do 
país através do Protocolo com a MOVIJOVEM.
O desporto náutico assume um papel relevante no con-
junto de iniciativas que pretendemos incrementar, arti-

cular e integrar e que contribuirão, certamente, para a 
prossecução dos objetivos de desenvolvimento do Muni-
cípio através do aproveitamento, neste caso, do grande 
potencial existente em termos de condições naturais, o 
rio Lima, e os equipamentos e infraestruturas de apoio 
criadas para o efeito.
Em 2016 continuamos a apostar na criação de um conjun-
to de importantes infraestruturas, tendo-se concretizado a 
2.ª fase de Ampliação do Centro Náutico de Ponte de 
Lima e a fundamental e imprescindível Reabilitação do 
Açude que permitiu devolver ao rio as condições ideais 
para a prática da canoagem. O investimento associado à 
Reabilitação do Açude foi objeto de candidatura ao Fundo 
de Proteção dos Recursos Hídricos que mereceu apro-
vação com uma taxa de financiamento de 100%.
Acredita-se que estão reunidas todas as condições para 
se dar o salto quantitativo e qualitativo na organização 
de provas de visibilidade nacional e internacional dando-
-se corpo, desta forma, a toda a estratégia de cresci-
mento dos desportos náuticos no concelho de Ponte de 
Lima e na região. O facto de termos conseguido trazer, 
pela primeira vez para Ponte de Lima, a realização do 
Campeonato Nacional de Veteranos de Maratona de 
Canoagem, em maio de 2017 e a realização do Cam-
peonato da Europa de Maratona de Canoagem que irá 
acontecer em julho de 2017, são já um resultado positivo 
de todo o investimento realizado. Aguardamos agora pelo 
resultado candidaturas, apresentadas no final de 2016, à 
realização de dois grandes eventos desportivos, nomea-
damente a Taça do Mundo, em 2019 e o Campeonato do 
Mundo de Maratonas, em 2020. 
Paralelamente é com esta mesma determinação que 
continuamos a apostar na promoção das atividades 
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desportivas equestres, enquanto produto turístico e 
desportivo de referência nacional e internacional que que-
remos consolidar, numa marca reconhecida para Ponte 
de Lima e dentro da estratégia já concebida de “Ponte 
de Lima – Um Destino Equestre Internacional”. A contí-
nua aposta em trazer eventos nacionais e internacionais, 
dentro das várias modalidades, bem como, a promoção 
de projetos turísticos complementares com esta estraté-
gia, tem marcado positivamente o nosso território, pela 
diferenciação e pela excelência. Do conjunto de importan-
tes provas nacionais e internacionais realizadas em 2016, 
destacamos o Campeonato do Mundo de Horseball.
No âmbito das atividades da Quinta de Pentieiros e em 
parceria com o Centro Aventura foram promovidas um 
conjunto de atividades de animação turística e aventura 
vocacionadas para os mais jovens.
Em maio do ano passado a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens – CPCJ e o Município de Ponte de 
Lima promoveram mais uma edição da “4.ª Festa da 
Juventude Limiana – Desafio Jovem” que destina à 
população escolar, nomeadamente ao 2.º e 3.º ciclo e 
ensino secundário, na qual participaram cerca de 2500 
jovens. Esta iniciativa, que se realiza anualmente, visa 
incutir nos jovens a adoção de estilos de vida saudáveis, 
procurando que os mesmos façam escolhas conscientes 
e assertivas, desafiando-os a divertirem-se sem o recur-
so ao álcool, drogas ou violência. 
Foi também promovida com grande sucesso a V Festa 
da Gente Miúda e Feira Infantil que, sendo dedicada 
aos mais jovens integra, entre outras atividades, a reali-
zação de peças de teatro, sessões de karaoke, espetá-
culos de dança e musicais, ateliês, insufláveis, pinturas 
faciais, etc.
Destaca-se, ainda, a participação do Município de Ponte 
de Lima na organização de dois eventos de grande visi-
bilidade, o Rally de Portugal e o Grande Trail da Serra 
d’Arga 2016.
Ao Rally de Portugal estão associados importantes 
ganhos locais proporcionados pelo evento atestando 
quanto à estratégia que tem vindo a ser preconizada pelo 
Município no respeita à aposta num calendário diversi-
ficado de eventos, realizados durante todo o ano, com 
destaque para aqueles de dimensão e projeção inter-

nacional, como é o caso do Rally de Portugal e o seu 
importante contributo na economia local contribuindo, de 
forma inequívoca, para a competitividade e identidade da 
escala regional. Através do “Estudo do Impacto Direto do 
WRC Vodafone Rally de Portugal na Economia do Turis-
mo”, neste caso reportado à escala municipal de Ponte 
de Lima, foi possível estimar que no caso do Município 
de Ponte de Lima, este terá assegurado entre 3.292.510 
euros a 3.625.347 euros de valor de retorno económico 
direto (despesas de adeptos e equipas) em resultado da 
participação do Município na organização e acolhimento 
na edição de 2016. 
Em 2016 realizou-se o estágio da Seleção Nacional 
de Hóquei em Patins em Ponte de Lima promovendo-
-se a interação com a comunidade escolar em geral e 
incentivando-se esta modalidade desportiva com grande 
tradição na região. Esta iniciativa surgiu no âmbito do 
protocolo celebrado entre a Federação Portuguesa de 
Patinagem (FPP), a Secção de Hóquei em Patins da As-
sociação Desportiva os Limianos – ADL, a Associação de 
Patinagem do Minho e o Município de Ponte de Lima, que 
trouxe para Ponte de Lima a Final Four em Hóquei em 
Patins realizado no mês de julho.
Em maio Ponte de Lima acolheu o Campeonato Nacional 
de Boccia 2015/2016, zona Norte, da categoria Indivi-
duais BC3. Com o apoio do Município de Ponte de Lima, 
a organização esteve a cargo da PCAND (Associação 
Nacional de Desporto para a Paralisia Cerebral) e contou 
com a colaboração de alunos voluntários do Agrupamen-
to de Escolas de Freixo.
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4. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

No âmbito da Ação Social a posição do Município é assumi-
da numa perspetiva reparadora e preventiva, recorrendo à 
dinâmica das parcerias e rentabilizando os recursos. Para 
além de contemplar questões de providência relacionadas 
com a segurança, saúde e bem-estar dos grupos mais vul-
neráveis, a atuação passou pela execução de medidas de 
apoio, na forma de subsídios, a famílias carenciadas.
O Município garantiu o necessário apoio a jovens e adul-
tos desempregados no desenvolvimento do seu percurso 
de inserção ou reinserção no mercado de trabalho atra-
vés do GIP (Gabinete de Inserção Profissional). 

Neste âmbito foram desenvolvidas 
ações de informação sobre medidas 
ativas de emprego/formação, opor-
tunidades de emprego/formação, 
programas comunitários de apoio à 
mobilidade no emprego/formação 
(com 1644 participações) e ações de 
apoio à procura de emprego e desen-
volvimento da atitude empreendedo-
ra (com 273 participações). Foram 

ainda encaminhados para ações de formação ou medi-
das de emprego 943 candidatos, tendo-se recebido 170 
ofertas de emprego e colocado 84 desempregos em ofer-
tas de emprego.
O Município foi promotor de 57 candidaturas no âmbito 
do Programa Emprego Inserção que tem como público-
-alvo desempregados subsidiários e 46 candidaturas no 
âmbito do Programa Emprego Inserção + para benefi-
ciários do Rendimento Social de Inserção, que têm as-
sim a oportunidade de melhorar as suas competências 
socioprofissionais com vista à integração no mercado de 
trabalho. 
O Município, em parceria com a localidade de Van-
doeuvre e a Mission Locale du Grand Nancy, promoveu, 
em setembro do ano passado, um intercâmbio no contex-
to da promoção do emprego, entre 18 jovens de Ponte de 
Lima e de Vandoeuvre com idades compreendidas entre 
os 18 e os 25 anos de idade.
Realçamos, neste contexto e entre outras iniciativas não 
menos importantes, aqueles projetos que temos vindo a 

implementar, com resultados evidentes e que por isso en-
tendemos que devem continuar, tais como, a “Ação So-
cial Escolar”, no sentido da promoção da igualdade de 
oportunidades; a criação das “Tarifas Sociais” para fa-
mílias carenciadas; os projetos “Ponte Amiga“ e “Casa 
Amiga”, através dos quais se contribui param a resolu-
ção de problemas de inserção habitacional de estratos 
mais carenciados; o “Centro com Vida” enquanto um 
estímulo ao arrendamento para residência permanente 
no Centro Histórico de Ponte de Lima e de Arcozelo, que 
se traduz na concessão de uma subvenção mensal para 
novos residentes que pode atingir os 50% do valor da ren-
da suportada; o “Cartão Municipal Família Numerosa” 
e o “Cartão Municipal Sénior”; o significativo apoio 
técnico e financeiro atribuído às IPSS’s do concelho 
na construção de uma vasta rede de valências sociais, na 
perspetiva da otimização de recursos e aproveitamento 
de sinergias e claro, pela sua importância e transversa-
lidade, os benefícios fiscais, que permite libertar liquidez 
às famílias.
Com o programa Ponte Amiga pretende-se contribuir 
para o combate a situações de pobreza e exclusão social 
através do apoio para a realização de obras de repara-
ção, beneficiação e adaptação de habitações e o apoio a 
cuidados específicos de saúde, ou noutras áreas. Neste 
contexto foram concluídas 15 intervenções, em 2016, es-
tando ainda a decorrer obras noutras 11 habitações.
No âmbito da Ação Social Escolar foi dado apoio nas 
refeições, livros e outro material escolar a crianças da 
educação pré-escolar, alunos dos ensinos básico e se-
cundário e do ensino recorrente noturno pertencentes 
aos agregados familiares integrados no 1.º e 2.º escalão 
de rendimentos determinados para efeitos de atribuição 
do abono de família. No ano Letivo de 2015/2016 o apoio 
às refeições escolares ascendeu a cerca de 536.344,00 
€ para as crianças do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do conce-
lho. Neste contexto, mais de 517 alunos do primeiro ciclo 
do ensino básico foram apoiados na aquisição de livros 
e material escolar.
No âmbito do apoio dado às IPSS’s destaca-se o apoio 
técnico e financeiro dado à construção da Creche da 
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Casa do Povo de Freixo, bem como, os protocolos cele-
brados com outras instituições com vista à beneficiação 
e/ou ampliação das instalações, tal como aconteceu com 
o Centro Paroquial e Social de Calheiros, a Casa de Ca-
ridade da Nossa Senhora da Conceição e ao Centro de 
Reabilitação de Ponte de Lima da APPACDM.
O Município continuou a atribuir importantes subsídios 
para a comparticipação nas atividades das respostas 
sociais de 16 IPSS´s do concelho.
Foi também dado apoio financeiro para aquisição de via-
turas, nomeadamente para o Serviço de Apoio ao Do-
micílio e de transporte de crianças e idosos às IPSS e 
Juntas de Freguesia e outras entidades públicas que 
desenvolvem atividades de voluntariado e caritativas.
De forma a promover a realização de ações de hipotera-
pia na Quinta de Pentieiros concretizando a utilização 
deste tipo de terapêutica junto dos jovens com multidefi-
ciência foram assinados um conjunto Protocolos nomea-
damente com a AAPEL – Associação dos Amigos da 
Pessoa Especial Limiana e os Agrupamentos de Es-
colas de Arcozelo e António Feijó.
Durante 2016 foram desenvolvidos esforços em parceria 
com o CLDS + com vista à criação da União das IPSS 
de Ponte de Lima no sentido de melhor coordenação do 
trabalho em rede e a partilha de informação entre as IPSS.
Através da Fundação António Feijó apoiaram-se, no 
ano passado, 71 pessoas carenciadas, idosas, doentes 
ou portadores de deficiência, na assistência na saúde, 
tendo sido dada prioridade as pessoas que sofrem de 
doenças relacionadas com a visão.
Tendo em conta as carências existentes no que diz respei-
to 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, foi possível através 
do Banco de Ajudas Técnicas continuar a apoiar essas 
situações através da cedência de camas articuladas, col-
chões de pressões alternas e cadeiras de rodas.
Através da Comissão de Proteção de Crianças e Jo-
vens (CPCJ) e enquanto responsabilidade partilhada 
entre o Município e o Instituto da Segurança Social, foi 
possível continuar o indispensável e complexo trabalho 

ao nível da prevenção ou irradicação de situações susce-
tíveis de afetar a segurança, saúde, formação, educação 
ou desenvolvimento integral das crianças e jovens. Neste 
âmbito foram apoiadas 215 crianças e jovens.
A realização do programa de férias para alunos com 
Necessidades Educativas Especiais (NEE), teve como 
objetivo a ocupação dos tempos livres nas férias escola-
res do Verão e do Natal de alunos que integram as uni-
dades de multideficiência e de autismo das escolas do 
concelho, cujos pais se encontram a trabalhar e não têm 
retaguarda de apoio. 
O Município deu continuidade ao apoio à Casa da Cari-
dade Nossa Senhora da Conceição enquanto entidade 
coordenadora do Contrato Local de Desenvolvimento 
Social de Ponte de Lima (CLDS 3G), com a finalidade 
promover a inclusão social dos cidadãos, de forma mul-
tissectorial e integrada, através de ações a executar em 
parceria, de forma a combater a pobreza persistente e a 
exclusão social em territórios deprimidos.
Foi dada continuidade ao projeto Hortas Urbanas de 
Ponte de Lima e prestada a necessária colaboração na 
gestão do projeto Hortas Comunitárias da Poça Grande, 
Arcozelo.
Em 2016 realizou-se a II Expo Saúde/Desporto este 
evento visa transmitir a toda a população conhecimentos 
na área da saúde/desporto estando presentes temas das 
mais diversas vertentes, como a culinária, equipamentos 
e dispositivos médicos.
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ao imóvel destinado a habitação própria e permanente 
coincidente com o domicílio fiscal do proprietário. 
Estas medidas, associadas às excelentes condições fí-
sicas para o acolhimento empresarial, à redução dos 
preços na venda dos terrenos nos Pólos Industriais e às 
excelentes acessibilidades do concelho, no contexto da-
quilo que entendemos ser uma melhor conjuntura eco-
nómica do país, fizeram aumentar significativamente 
o número de empresas que em 2016 apostaram em 
Ponte de Lima para concretizar ou expandir os seus in-
vestimentos. Em 2017 muitas destas empresas irão ini-
ciar a construção das suas unidades nos Pólos Empresa-
riais, estando a grande maioria dos lotes, vendidos. 
Para além dos postos de trabalho já criados prevê-se, 
para breve e num conjunto de empresas já instaladas e 
outras em fase instalação, maioritariamente localizadas 
no Pólo Industriais, um aumento de mais 670 novos pos-
tos de trabalho, dos quais 135 para técnicos altamente 
qualificados.
Tal como já foi referido, neste momento, regista-se um 
reduzido número de lotes disponíveis em ambos os Pó-
los Empresariais, este cenário, até há pouco tempo ine-
xistente, levou a que o Município avançasse em busca 
de novas soluções novas face à procura crescente de 
grandes áreas para a instalação de potenciais empre-
sas no concelho, de localização e acessos privilegiados, 
pois neste momento os Pólos existentes já não permitem 

5. EMPREGO E ECONOMIA (INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS)

5.1 – ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO

No que diz respeito às condições de atratividade e mes-
mo perante o esforço financeiro que está implícito a al-
gumas dessas opções, tem sido possível à autarquia 
manter os benefícios fiscais que dependem de decisão 
dos órgãos municipais, bem como, outras medidas que 
possam levar a uma redução do custo de instalação ou 
funcionamento das empresas, permitindo libertar liquidez 
às empresas. Enquanto for orçamentalmente possível, o 
Executivo irá tentar manter estas medidas. 
Assim, foram assegurados em 2016 os seguintes incen-
tivos, para as empresas e famílias, que dependem de 
decisão dos órgãos municipais
• Não aplicação da taxa de Derrama Autárquica, que po-

derá corresponder em outros municípios a um máximo 
de 1,5 % sobre o lucro tributável em sede de IRC;

• Possibilidade de redução ou isenção do pagamento de 
taxas e licenças;

• Taxa do Imposto sobre Imóveis (IMI) reduzido (0,32%, 
muito próxima do valor mínimo);

• Prioridade dada pelo Município na rápida concretiza-
ção do processo de instalação de empresas. Uma vez 
obtidos os pareceres legais e após a correta instrução 
do processo, o Município compromete-se a efetuar o 
licenciamento no prazo de 15 dias;

• A manutenção dos espaços comuns dos Pólos Indus-
triais do Município é da responsabilidade da autarquia, 
não havendo lugar ao pagamento de quotas de condo-
mínio por parte das empresas;

• Cedência, a favor dos munícipes, da participação do 
Município no IRS que poderá corresponder em outros 
municípios a um máximo de 5% sobre a matéria cole-
tável.

A estes benefícios acrescentamos, em 2016, a possibili-
dade de isenção do pagamento de IMT às empresas na 
aquisição de terrenos nos Pólos Industriais do Município, 
bem como no caso das famílias, à redução a taxa de 
IMI, atendendo ao número de dependentes em relação 
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uma solução a esse nível, o que pode ser fundamental 
na captação de novos investimentos e na celeridade do 
processo para a sua concretização. Com base nesta pre-
missa, o Município avançou em 2016 com a aquisição 
de terrenos em Calvelo. No processo de seleção destes 
terrenos, para a localização de um novo Polo Empresa-
rial, o Município definiu um conjunto de importantes crité-
rios de entre os quais se destacam a proximidade à A3, 
a topografia do terreno, a dimensão da área disponível 
para venda e um valor inferior ao valor de mercado. 
Em 2016 o Município, na procura de financiamento para 
o investimento para a construção do Pólo Industrial do 
Granito das Pedras Finas, apresentou uma candidatura 
para a Pré-qualificação a Operações de Acolhimento Em-
presarial ao Norte 2020. Conseguir esta pré-qualificação 
seria um passo incontornável para submeter a respetiva 
operação de financiamento em Aviso para esta tipologia 
de projetos, que será aberto em 2017. Este reconheci-
mento foi entretanto aprovado, o que aponta que em bre-
ve irão estar reunidas as condições para se poder avan-
çar com a construção desta importante infraestrutura.
Cumpre-nos criar as melhores condições possíveis e 
promover cenários favoráveis, no contexto das nossas 
competências, para promover e alavancar projetos e in-
vestimentos importantes e acima de tudo, consistentes e 
inovadores.

Apesar de, em 2016, existir um saldo positivo de mais 24 
empresas e mais 1.191 postos de trabalho no concelho 
relativamente ao ano anterior, de acordo com os dados 
do Departamento de Análise e Gestão de Informação da 

Segurança Social, e apesar da taxa de desemprego ser 
consideravelmente inferior à do país, temos consciência 
que há necessidade de continuar a apostar fortemente na 
criação de emprego preferencialmente qualificado.
Para além das atribuições e competências resultantes do 
sistema político vigente, o Município manifesta preocu-
pações ao nível do desenvolvimento e da procura inicia-
tivas que gerem sinergias que beneficiem e promovam 
Ponte de Lima, continuando a apostar preferencialmente 
naquilo que são os seus recursos endógenos que podem 
ser economicamente valorizados. O granito, o vinho, a 
gastronomia, as atividades equestres, a náutica e a 
indústria agroalimentar, continuaram a ser alguns dos 
sectores que mereceram especial atenção, cujos investi-
mentos iremos identificar, tendo em conta a sua transver-
salidade, noutros capítulos deste documento.
Como forma de permitir a realização de eventos, feiras e 
exposições ao longo do ano visando a promoção e valo-
rização dos recursos endógenos e da economia local o 
Município deu início à construção do Pavilhão de Fei-
ras e Exposições – Expolima, apostando num espaço 
versátil e de qualidade que seja capaz de dar uma res-
posta adequada às várias exigências impostas por cada 
um dos eventos. Acreditamos que os vários eventos que 
integram a iniciativa “Em Época Baixa, Ponte de Lima 
em Alta”, que saiu reforçada já em 2016 com o aumento 
do número de eventos e cuja dinâmica pretendemos con-
solidar, possa decorrer já neste novo espaço em 2017.
Essa estratégia tem sido claramente assumida nos últi-
mos anos, associada à intenção de atrair um maior nú-
mero de pessoas a Ponte de Lima, mas também e prin-
cipalmente, no reforço da atratividade e no incentivo ao 
empreendedorismo.
Genericamente pode afirmar-se que o Projeto “Terra” 
visa a promoção e dinamização económica favorecendo 
e criando ambientes inovadores, atraindo o investimento 
público e privado e valorizando o potencial endógeno.
Assim e reconhecendo a importância do apoio a pro-
jetos/ideias que potenciem e valorizem os recursos do 
concelho e geradores de emprego os programas Terra 
Finicia e Terra Incubadora, continuaram a dinamizar 
projetos locais.
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Através do Terra Incubadora continuamos a contribuir 
para o fomento de iniciativas empresariais inovadoras ou 
o desenvolvimento de produtos inovadores, através da 
cedência de espaços municipais existentes no sentido de 
apoiar as empresas na sua fase inicial (startup). Desta 
forma o Município continuou a apostar o seu próprio mo-
delo promovendo e apoiando o arranque destes projetos 
empresarias e rentabilizando, ao mesmo tempo, as in-
fraestruturas e espaços municipais existentes evitando-
-se o investimento, que seria obviamente avultado, na 
construção de novos edifícios para este efeito. Até à data 
foram apoiados 18 projetos em áreas como os serviços, 
artesanato, dinamização turística e cultural e produtos 
tradicionais.
Através do Terra FINICIA continuamos a estimular e 
orientar investimentos realizados por micro e Pequenas 
Empresas existentes ou em fase de criação no Concelho 
de Ponte de Lima, com atividade ou projeto empresarial 
de relevância local. A constituição deste fundo tem como 
objetivo facilitar o acesso ao financiamento das empresas 
de menor dimensão, bem como, das empresas em fase 
de startup, que tradicionalmente apresentam maiores di-
ficuldades na ligação ao mercado financeiro. Assim, mais 
uma vez colocou-se à disposição das Micro e Pequenas 
Empresas do concelho um produto inovador e atrativo, 
quando comparado com os demais disponíveis no mer-
cado. Até à data foram apoiados 14 projetos em áreas 
como o artesanato, design e comércio.
 Em 2016 com a intenção de divulgar estes incentivos e 
dar a conhecer os resultados dos projetos apoiados, o 
Executivo deu continuidade à realização de um conjunto 
de visitas a algumas destas empresas.
Em 2016 foi desenvolvido o trabalho para a construção 
da plataforma municipal de apoio aos negócio e emprego 

com a designação de Biz Ponte de Lima que, estando 
praticamente concluída, será disponibilizada online muito 
brevemente. O Município garantirá a atualização perma-
nente dessa informação em paralelo com o atendimento, 
apoio e informação ao empresário, como uma forma de 
incentivo ao empreendedorismo.
Desenvolveram-se esforços para criar canais de contac-
to com Câmaras de Comércio, Associações e AICEP no 
sentido de encontrar formas de apoio à internacionaliza-
ção das nossas empresas cativando, ao mesmo tempo, 
agentes económicos que invistam no nosso território. Foi 
também privilegiada a plataforma de comunicação entre 
a AICEP e o Município no que diz respeito à procura 
de terrenos para a localização de empresas estrangeiras 
e no desenvolvimento de ações de informação sobre o 
Portugal 2020 junto dos empresários em parceria com o 
IPAMEI.
Foi dado apoio à AEPL (Associação Empresarial de 
Ponte de Lima) no âmbito das iniciativas para a promo-
ção do comércio local, nomeadamente durante época 
natalícia. 
Em parceria ou através da CIM Alto Minho pretendeu-
-se assegurar em 2016 a dinamização e execução de um 
conjunto de iniciativas vocacionadas para o empreende-
dorismo. Assim, no sentido de assegurar a dinamização 
e consolidação da rede de empreendedorismo do Alto 
Minho, visando uma maior mobilização, concertação e 
qualificação das intervenções dos diferentes atores no 
apoio ao empreendedorismo, a CIM Alto Minho dinami-
zou o processo conducente à apresentação e aprovação 
da candidatura “Alto Minho Empreende” – Promoção 
do Empreendedorismo Qualificado e Criativo”, apro-
vado pelo Norte 2020, no domínio do Sistema de Apoio 
às Ações Coletivas “Qualificação”,  contemplando ações 
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como: (i) Ação 1 – DEAL_ Plus Ultra – Capacitação da 
Rede de Empreendedorismo; (ii) Ação 2 – Start ME Up 
Alto Minho; (iii) Ação 3 – Promoção do Espírito Empre-
sarial nas Indústrias Criativas; e (iv) Ação 4- Promoção 
do Espírito empresarial orientado para a valorização dos 
recursos ambientais.
Pacto Territorial “Alto Minho 2020” envolve compro-
misso e a participação de mais de 70 instituições que 
intervêm no território. Esta estratégia de desenvolvimen-
to territorial teve como objetivos consensualizar uma vi-
são para este espaço regional, as suas prioridades de 
desenvolvimento e as principais iniciativas e projetos a 
concretizar no horizonte 2020, tendo-se constituído a 
EIDT2015-2020 para o Alto Minho (Estratégia Integra-
da de Desenvolvimento Territorial) que foi entretanto 
formalmente reconhecida pela Comissão Interministerial 
de Coordenação do “Portugal 2020”, tendo-se dado exe-
cução durante 2016 a algumas das prioridades estraté-
gicas aí definidas através da disponibilização de fundos 
contratualizados ao nível do PDCT Alto Minho.

5.2 – TURISMO

O ciclo de crescimento da atividade turística no país, 
cujos resultados afirmam o Turismo como o maior setor 
exportador nacional, exige um esforço continuado de in-
vestimento para que se alcancem superiores patamares 
de qualidade e de satisfação dos turistas. Assim, é impor-
tante que os agentes públicos do sector do turismo criem 
condições para potenciar e melhorar a experiência da vi-
sitação turística. 
É neste contexto e com aqueles objetivos que o Município 
de Ponte de Lima, perante o grande potencial existente, 
continuou em 2016 a apostar iniciativas e em projetos 
estruturantes, devidamente planeados e articulados que 
contribuem para a dinâmica deste sector económico alta-
mente estratégico para o concelho, de forma a consolidar 
e fazer crescer a atividade turística já existente.
Neste âmbito, em 2016 entraram em funcionamento im-
portantes infraestruturas como o Centro de Interpreta-
ção e Promoção do Vinho Verde, o Centro de Interpre-
tação da História Militar de Ponte de Lima, o Parque 
da Vila, a ampliação das instalações do Centro Náutico e 

a conclusão das obras de reconstrução do Açude. Estas 
duas últimas intervenções foram fundamentais no senti-
do de se criarem condições para que Ponte de Lima se 
candidatasse, pela primeira vez, à realização de provas 
nacionais e internacionais de canoagem tendo consegui-
do, para já, a realização do Campeonato Europeu de Ma-
ratona de Canoagem em 2017. 
Em 2016 foram lançados os concursos necessários para 
a sua abertura ao público do Centro de Interpretação do 
Território, prevista para o no início de 2017.
No âmbito da implementação de ações de Marketing, fo-
ram promovidas várias participações externas, das quais 
se destaca, no mês de fevereiro a presença no XANTAR 
– 17.º Salão Internacional de Turismo Gastronómico, 
em Ourense. A participação teve como objetivo a divulga-
ção do Município de Ponte de Lima com a presença de 
um stand com material promocional, um técnico e prova 
de vinhos. O Xantar decorreu de 3 a 7 de fevereiro de 
2016 tendo sido uma forma privilegiada de promoção dos 
destinos turístico-gastronómicos com uma ampla difusão 
em mais de 100 órgãos de comunicação social.
A Exposição Mãos: A Arte e identidade Limiana, que 
decorreu de 4 de maio a 30 de junho e contou com 1733 
visitantes, focou de promoção dos artesãos Limianos, 
com produtos concebidos por eles e com o logotipo do 
Visite Ponte de Lima.
Considerando a grande afluência de visitantes à Vila de 
Ponte de Lima, a Loja Interativa de Turismo de Ponte 
de Lima esteve aberta em 2016 durante o verão, to-
dos os dias da semana, incluindo aos domingos. O novo 
horário entrou em vigor no dia 31 julho, prolongando-se 
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até à segunda semana de setembro, após as Feiras No-
vas. A grande afluência de turistas e visitantes que au-
menta consideravelmente neste período de verão justifica 
a implementação desta medida.
O Website Visite Ponte de Lima, colocado online em 
setembro de 2016, trata-se de uma plataforma da maior 
importância na promoção turística do Município. Dispõe 
de informações, em português e inglês, direcionadas aos 
turistas, permitindo-lhes antecipar a sua visita a Ponte de 
Lima, com comodidade e qualidade.
O Município deu ainda apoio nas seguintes feiras de tu-
rismo com a presença de stand próprio, ou a participação 
de ranchos folclóricos, envio de material promocional e de 
produtos da região cedido pelos produtores:
• Marché de Noel em Eupen – Bélgica;
• XIII Feira de Produtos Regionais Portugueses e da Ru-

ralidade – Nanterre, França;
• BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 2016;
• NAVARTUR – Pamplona 2016;
• Concurso de Vinhos – PORTUGAL WINE TROPHY 

2016;
• Inauguração Oficial do Porto Welcome Center – 2016;
• Rural Beja 2016;
• Feira Ibérica de Turismo da Guarda – 2016;
• Feira Internacional de Artesanato – Lisboa 2016;
• FEIRA MUNDO ABREU – 2016. 
O Município de Ponte de Lima em parceria com a Associa-
ção Empresarial de Ponte de Lima dinamizou um conjunto 
de workshops de formação para o setor da Hotelaria 
e da Restauração, a saber “Mise-En-Place e Técnicas 
de Serviço”, “Língua Inglesa e Formação Turística da Re-
gião”, “Serviço de Vinhos”, “Excelência no Atendimento” 
e “Elaboração de Ementas em Inglês”. Pretende-se com 
este projeto reforçar a melhoria contínua da qualidade 
gastronómica e a prestação de serviços de excelência 
como fator de atratividade turística.
Os Eventos têm um papel significativo na economia do 
concelho, quer por via da entrada direta de recursos finan-
ceiros necessários à sua concretização, quer por via das 
receitas decorrentes da sua realização, quer ainda por via 

do efeito multiplicador a jusante da própria atividade. Exis-
tem, outros efeitos económicos que, não sendo de conse-
quência financeira direta dos eventos, têm também uma 
enorme importância na economia da região ao nível da 
ampliação do investimento, das receitas e do consumo.
Ao nível do Ponte de Lima ConVida, o competente 
programa foi apresentado com a inclusão das seguintes 
manifestações e grandes eventos: a tradicional Vaca das 
Cordas; o Festival Internacional de Jardins; Festa do Vi-
nho Verde e dos Produtos Regionais; Campeonato Re-
gional de Ensino; Feira do Cavalo; Festival Percursos da 
Música; Feira de Caça, Pesca e Lazer; Feira do Livro; 
Festival Internacional de Folclore; Derby de Atrelagem; 
Campeonato do Mundo de Horseball; Feira dos Petiscos 
e do Artesanato e as tradicionais Feiras Novas.
A iniciativa “Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta” 
integrou um conjunto de eventos que marcaram signi-
ficativamente o dia-a-dia de Ponte de Lima e captaram 
a curiosidade dos muitos milhares de visitantes que se 
deslocaram a Ponte de Lima: IX Verde Noivos, VII Feira 
do Porco e as Delícias do Sarrabulho, II Expo Saúde / 
Desporto, I Feira 100% Agrolimiano, II Feira dos Jardins 
e Espaços Verdes, III Feira Gastronómica da Lampreia, I 
Exposição Canina Nacional do Alto Minho e 234.ª e 235.ª 
Exposições Internacionais de Gatos Campeões, II Festi-
val da Carne Minhota, VI Feira do Ambiente e Energia, VI 
Festival do Bacalhau, V Festa da Gente Miúda, I Feira do 
Mel, Sidra e da Doçaria.

Neste contexto e devido à sua importância e transversali-
dade, será de referir uma vez mais o início da construção 
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do Pavilhão de Feiras e Exposições – Expolima como 
forma de permitir a realização de eventos, feiras e exposi-
ções ao longo do ano visando a promoção e valorização 
dos recursos endógenos e da economia local. O Municí-
pio apostou num espaço versátil e de qualidade que seja 
capaz de dar uma resposta adequada às várias exigên-
cias impostas por cada um dos eventos. 
Tendo a tradição equestre raízes bem vincadas na região 
do Minho, Ponte de Lima apresenta-se como um “Des-
tino Equestre Internacional”, dinamizando um projeto 
lançado há dez anos e que tem colocado Ponte de Lima 
na linha da frente do circuito mundial equestre, sendo em 
simultâneo um verdadeiro motor de desenvolvimento so-
cial e económico, impulsionando as potencialidades turís-
ticas e ambientais do concelho e de toda a região.
A tradição equestre na região e particularmente no con-
celho obrigam a uma atenção muito especial, pelo que a 
criação da Feira do Cavalo surgiu como uma obrigação 
e é, sem dúvida alguma, o maior certame do género rea-
lizado no norte de Portugal. Cavalos de raça, oriundos de 
várias regiões, e cavaleiros de nomeada dão o brilho a 
esta manifestação que transforma a zona da Expolima, 
em Ponte de Lima, num picadeiro gigantesco, tendo como 
pano de fundo o Rio Lima. Em 2016 teve lugar a X Feira 
do Cavalo tendo-se assistido, uma vez mais, ao sucesso 
desta iniciativa. 
Para além da Feira do Cavalo, realizaram-se na Expolima 
um conjunto de provas de interesse nacional e interna-
cional tais como o CSI de Ponte de Lima | Concurso 
de Saltos Internacional com presenças de cavaleiros 
do Reino Unido, França, Irlanda, Espanha, entre muitos 
outros, o CNS de Ponte de Lima | Concurso de Sal-
tos Nacional, o Campeonato Regional de Ensino e o 
Campeonato do Mundo de Horseball, sendo indiscu-
tivelmente aquele que mais impacto teve em termos de 
provas desportivas, que valeu a Ponte de Lima a atribui-
ção do prémio de Melhor Destino de Horseball pela Fe-
deração Internacional de Horseball.
O Albergue de Peregrinos de Ponte de Lima abriu as 
suas portas a 11.594 peregrinos, dos quais pernoitaram 
10.164 peregrinos e transitaram (carimbaram a Creden-
cial do Peregrino) 1.430 peregrinos.

5.3 – SERVIÇOS E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA
O Município continua a desenvolver mecanismos e esfor-
ços continuados para melhorar a prestação de serviços 
aos Munícipes, orientando-se por objetivos de simplifica-
ção, eficácia e transparência.
Novas ferramentas e serviços de informação, presenciais 
e online, continuaram a ser implementadas e desenvolvi-
das, de maneira a agilizar processos, melhorar o acesso 
multicanal à informação e progredir no sentido de uma 
cada vez maior qualidade no atendimento.
Para além da continuidade da renovação do parque in-
formático dos serviços do Município e das Escolas/
Centros Escolares, quer através da instalação de novos 
equipamentos, quer da atualização/instalação de novo 
software informático, foram implementados diversos pro-
jetos e atividades ao nível da informatização dos servi-
ços, que iremos abordar.
Em 2016 o GAM – Gabinete de Atendimento ao Muní-
cipe efetuou 35.918 atendimentos presenciais.,
No que concerne ao Licenciamento Zero, deram entra-
da no Balcão do Empreendedor 249 novos processos, o 
que resulta numa média mensal de aproximadamente 21 
processos, mais do que o dobro em relação a 2015, ano 
em que foram contabilizados 116 novos processos.
Em junho 2016 foi celebrado o protocolo de cooperação 
técnico financeiro com o CIAB – Centro de Informação, 
Mediação e Arbitragem de Consumo cujo objetivo é o 
de assegurar à população de Ponte de Lima o acesso 
fácil, rápido, seguro, próximo e gratuito a um meio de re-
solução alternativa de litígios que permita o exercício efe-
tivo dos direitos do consumidor, através de um Tribunal 
Arbitral de Consumo.
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No âmbito do Projeto EGOV@Minho, aprovado na can-
didatura ao Programa Operacional Fatores de Compe-
titividade (POFC – SAMA), procedeu-se à instalação e 
configuração de um sistema de backup informático para 
a salvaguarda dos ficheiros, das bases de dados e das 
máquinas virtuais adquirido no âmbito do mesmo projeto.
Foi dada continuidade à desmaterialização dos proces-
sos, nomeadamente no que respeita à parte financeira, 
utilizando o novo Sistema de Gestão Documental Ele-
trónico (Sistema Integrado de Documentos e Atendi-
mento Municipal que, como o nome indica, está integra-
do com as ferramentas de arquivo documental.
Foi implementado em 2016 o Atendimento Municipal 
(Balcão Único) através da digitalização dos requerimen-
tos entregues durante o atendimento ou pelo preenchi-
mento dos mesmos na hora.
No que concerne ao Projeto E-GOV ALTOMINHO 2020 – 
Município de Ponte de Lima – candidatura apresentada 
ao Programa Operacional Regional Norte 2020 (Promo-
ção das TIC na Administração e Serviços Públicos), 
entretanto aprovada, o mesmo apresenta como objetivo 
geral a disponibilização de serviços públicos eletrónicos, 
aos cidadãos e às empresas, através de várias platafor-
mas, de uma forma eficaz, eficiente e segura, tendo como 
base a reengenharia dos processos, simplificação e sua 
desmaterialização e interoperabilidade dos sistemas. As 
várias atividades previstas são de grande importância, o 
Município avançou em 2016 com a execução de algumas 
delas, a saber: 
• Aquisição de Portal Municipal e APPs para platafor-

mas móveis – o Portal Municipal terá um acesso reser-
vado através de autenticação com cartão do cidadão e 
disponibilização dos serviços online multicanal (mobile, 
ipad, tablet) integrando com a intranet e com o BackO-
ffice da autarquia; 

• Aquisição de serviços para o desenvolvimento de no-
vas funcionalidades na Aplicação Móvel da Área do 
Turismo – neste momento a APP para o Turismo dispo-
nibiliza informação das ecovias, percursos pedestres e 
sobre o Caminho Português de Santiago, pretende-se 
a disponibilização de outros dados tais como: Agenda 
Cultural; Notícias; Onde Comer; Onde Dormir; Pontos 
de Interesse e Roteiros Culturais; 

A defesa dos direitos dos consumidores do concelho de 
Ponte de Lima é assegurada pelo SMAC – Serviço Mu-
nicipal de Apoio ao Consumidor a funcionar no GAM 
– Gabinete de Atendimento ao Munícipe.
Em parceria, também, com o CIAB, foi organizada uma 
sessão de informação, no âmbito do Projeto SMIC (Servi-
ço Municipal de Informação ao Consumidor), no dia 21 de 
outubro, nas instalações do Município, a qual contou com 
a presença de vários cidadãos e instituições do concelho, 
assim como de vários técnicos dos distintos Municípios 
envolvidos no projeto. Os temas abordados foram dina-
mizados pelos oradores convidados, oriundos do Banco 
de Portugal e Direção-Geral do Consumidor.
De destacar, igualmente, a procura dos serviços do GAE 
– Gabinete de Apoio ao Emigrante, por parte dos emi-
grantes ou ex-emigrantes do concelho de Ponte de Lima, 
que tem vindo a aumentar de ano para ano, revelando 
uma maior confiança por parte destes beneficiários relati-
vamente a este serviço.

Em agosto de 2016 o Município recebeu o Certificado 
de Conformidade (Certificado n.º 2016/CEP.5130) cor-
respondente à Certificação do Sistema de Gestão da 
Qualidade. Esta certificação tem por âmbito as atividades 
desenvolvidas no Gabinete de Atendimento ao Munícipe e 
Tesouraria e na Gestão de Aprovisionamentos, Sistemas 
de Informação, Recursos Humanos e Equipamentos e In-
fraestruturas, resultado da avaliação realizada pela AP-
CER – Associação Portuguesa de Certificação. Este 
organismo certificador reconheceu que os serviços do 
Município de Ponte de Lima cumprem com os requisitos 
da norma NP EN ISO 9001 e que incorporam nas suas 
atividades importantes princípios de gestão, tais como: a 
focalização no cidadão, liderança, envolvimento das pes-
soas, abordagem por processos e melhoria contínua.
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• Aquisição de armazenamento digital (storage), para 
dar resposta aos novos serviços públicos a disponibili-
zar e acréscimo de funcionalidades dos programas de 
BackOffice; 

• Aquisição e instalação de uma Solução Integrada – 
Firewall e Antivírus – com a disponibilização de Ser-
viços Online ao Munícipe e a desmaterialização de 
todo o processo documental torna-se indispensável a 
segurança informática dos sistemas de informação do 
Município.

Em 2016 assistiu-se ao lançamento de novos Web-
sites: Portal da Educação: http://educacao.cm-ponte-
delima.pt; Portal do Turismo: www.visitepontedelima.
pt; Festival Internacional de Jardins: www.festivalde-
jardins.cm-pontedelima.pt; Portal do CIPVV – Centro de 
Interpretação e Promoção do Vinho Verde: www.cipvv.pt.
Ainda em 2016, no sentido de promover a modernização 
administrativa e eficácia da comunicação dos seus ser-
viços na perspetiva da qualidade na administração local, 
deu início em 2016 ao processo para viabilização amplia-
ção da sua rede de fibra ótica e criação de condições 
para ligações redundantes que servem pontos de interes-
se relativos a espaços e serviços públicos, entre vários 
edifícios municipais dispersos pelo Centro Histórico. Este 
investimento irá, ainda, permitir de futuro à autarquia me-
lhorar a qualidade dos pontos WI-FI (Pontos de Acesso 
da Internet Pública) existentes e a criação de novos pon-
tos de acesso.
Paralelamente, foram desenvolvidos pelo Município to-
dos os esforços no sentido de chamar a atenção para 
potenciais investidores para a viabilidade de instalação 
de fibra óptica para uso privado no concelho de Ponte de 
Lima. Nesse sentido, e por forma a tornar este Município 
mais atrativo ao investimento e fixação de empresas e 
pessoas e à própria infoinclusão, o Município promoveu 
a realização de um estudo para avaliar as unidades 
habitacionais residenciais e SOHO (small office home 
office), isto é, os pequenos comércios. Este estudo pre-
tendia acima de tudo demonstrar junto de potenciais in-
vestidores privados a viabilidade e interesse na realiza-
ção desse investimento.

6. DESENVOLVIMENTO RURAL 

A ruralidade não é, em si, sinónimo de subdesenvolvi-
mento, sê-lo-á na medida em que a atividade produtiva 
em meio rural não seja capaz de propiciar rendimento 
suscetível de garantir de níveis de vida aceitáveis e as 
populações estejam aquém dos limites mínimos de aces-
so aos bens públicos essenciais para o seu bem-estar. 
É nesta perspetiva que a autarquia, para além das in-
tervenções de carácter mais direto que potenciem o 
surgimento de outras formas de rendimento, tem dado 
continuidade a investimentos que, de uma forma geral, 
proporcionam uma melhoria na qualidade de vida das po-
pulações rurais quer ao nível de equipamentos culturais, 
educativos, desportivos, sociais, económicos, quer ao ní-
vel das acessibilidades e infraestruturas de abastecimen-
to de água e saneamento.
Da conjugação das iniciativas e projetos que o Município 
tem vindo e implementar mencionados ao longo deste do-
cumento, ambiciona-se contribuir para a criação de uma 
imagem de forte identidade e atratividade que promova o 
aumento do número de turistas e visitantes à região com 
especial enfoque, no presente contexto, para o patrimó-
nio rural, para as tradições e cultura local. A Paisagem e 
a Ruralidade surgem aqui enquanto um dos recursos tu-
rísticos primários mais relevantes para o concelho e para 
a região.
Enquanto forma de divulgar e promover as atividades 
que poderão complementar e dinamizar o meio rural 
continuou-se a apostar na promoção e comerciali-
zação de outros produtos tradicionais através da 
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comparticipação financeira e/ou logística em eventos, já 
referidos em capítulos anteriores dos quais destacamos 
no presente contexto: Festival da Carne Minhota, Feira 
do Porco e as Delícias do Sarrabulho, Festa do Vinho 
Verde e dos Produtos Regionais, Feira dos Petiscos e do 
Artesanato, a Exposição de Raças Autóctones integrada 
na Feira do Cavalo e a Feira de Caça, Pesca e Lazer. 
De realçar o reforço desta estratégia com a inclusão na 
iniciativa “Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta” da 
Feira 100% Agrolimiano. Esta feira tem como principal 
objetivo a promoção dos produtos e serviços associados 
ao mundo rural do concelho de Ponte de Lima, como a 
produção de vinho verde, leite, enchidos e fumados, ani-
mais, sidra, fruta, cogumelos, mel, entre muitos outros.

Com o Prémio Empreendedorismo e Desenvolvimen-
to Rural 2016, o Município de Ponte de Lima aposta no 
incentivo às práticas empresariais em mundo rural como 
fator dinâmico de combate aos processos de desertifica-
ção e envelhecimento populacional desses meios. Des-
ta forma promovem-se projetos que sejam geradores de 
emprego, projetos inovadores, designadamente os que 
contribuam para a concretização do reforço da identidade 
e imagem do local bem como a valorização de produtos/
recursos genuinamente regionais. A edição do Premio 
Empreendedorismo e Desenvolvimento Rural recebeu 11 
candidaturas.
O Município continuou a apoiar projetos inovadores liga-
dos ao sector agroalimentar tal como tem vindo a acon-
tecer, a título de exemplo, com a produção de sidra na 
Antiga Cooperativa de Estorãos. Foram também criadas 

as condições para aí se instalar uma queijaria tradicio-
nal, caso seja aprovada a candidatura submetida ao PDR 
2020 por uma empresa local.
 Em 2016 foram realizados um conjunto de trabalhos pela 
Escola Superior Agrária de Ponte de Lima com vista à 
certificação o “Chouriço de Verde” (Cebola) em parce-
ria com o Município de Ponte de Lima.
Durante 2016 foi disponibilizada a informação em su-
porte digital, mapas e descrições, para integração 
dos percursos e ecovias no website municipal Visite 
Ponte de Lima. Esta informação irá ainda ser integrada 
num geoportal que sistematize e agilize o seu acesso. 
Neste contexto foram elaborados topoguias dos per-
cursos e ecovias do concelho de Ponte de Lima. Este 
é um produto que em muito tem contribuído para a dina-
mização turística dos núcleos rurais, com destaque para 
as zonas de montanha. 
Deu-se continuidade ao projeto Bolsa de Terras para 
permitir o anúncio de terrenos agrícolas ou florestais dis-
poníveis para arrendamento ou venda no concelho. O 
projeto implica todo um trabalho de gestão de contatos, 
recolha de dados e informação aos interessados e que 
daí resultem contributos significativos para a revitalização 
do sector agro-florestal tão importante para o concelho.
Ao nível do Pactos para o Desenvolvimento e Coesão 
Territorial para o Alto Minho 2020, contratualizou-se uma 
verba importante para a beneficiação de regadios tradi-
cionais existentes no concelho de Ponte de Lima, cujas 
candidaturas são agora responsabilidade das Juntas de 
Agricultores selecionadas pela Direção Regional de Agri-
cultura e Pescas do Norte. 
Continuaram-se a assegurar os benefícios previstos no 
âmbito do “Programa dos Subsídios de Montanha” 
para as Juntas de Freguesia e residentes como forma de 
incentivar a fixação da população. 
No âmbito das ações implementadas através da Área 
Protegida e da Quinta de Pentieiros, foram desenvolvi-
das atividades que privilegiam as áreas da formação, pro-
moção e sensibilização. Estas ações visam recuperar e 
manter a paisagem que carateriza aquelas zonas rurais, 
nomeadamente através da recuperação dos sistemas de 
agricultura tradicionais, bem como, incentivar/promover a 
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agricultura biológica e as espécies autóctones. Destaca-
mos os seguintes exemplos:
• Produção da Sidra para as Feiras Novas colheita 2016;
• Apoio técnico aos proprietários de terrenos no interior 

da AP;
• Apoio a proprietários no procedimento a adotar para a 

eliminação de ninhos da Vespa velutina;
• Divulgação, a nível municipal, da situação sobre a psi-

la africana dos citrinos (Trioza erytreae), organismo de 
quarentena para os citrinos, bem como das obrigações, 
em termos das medidas fitossanitárias a adotar, previs-
tas na lei, para a prevenção e combate à praga;

• Apresentação de candidatura ao Regime de Pagamen-
to Base, Medidas Agro e Silvo-Ambientais e Manu-
tenção da Atividade Agrícola (Pedido Único de Ajudas 
2016); 

• Apresentação de candidatura ao Pedido Único de Aju-
das 2016 – áreas afetadas por incêndios;

• Divulgação, junto dos produtores e das associações de 
produtores da plataforma SmartFarmer, plataforma di-
gital de comercialização direta de produtos agroalimen-
tares na região do Alto Minho;

• Realização do “X Acampamento Natureza e Mundo Ru-
ral” com a participação de 250 alunos das instituições 
de ensino do concelho inseridas no programa de apoio 
às áreas projeto das instituições de ensino.

7. QUALIFICAÇÃO URBANA, AMBIENTE E 
ESPAÇOS VERDES

Foi dada continuidade em 2016 à implementação de ações 
integradas de valorização de todas as componentes am-
bientais e paisagísticas que caraterizam o concelho, pre-
servando os seus valores naturais mais importantes. 
Sabemos que este é também um recurso fundamental em 
termos de atratividade na medida em que promove a qua-
lidade de vida, o desenvolvimento turístico ambientalmen-
te sustentável e o surgimento de novas atividades socioe-
conómicas, direta ou indiretamente com ele relacionadas.

7.1- PAISAGEM PROTEGIDA DAS LAGOAS DE 
BERTIANDOS E SÃO PEDRO DE ARCOS

Apesar das atividades desenvolvidas pelo Serviço Área 
Protegida (AP) do Município de Ponte de Lima, no ano 
de 2016, terem sido em elevado número e de natureza 
diversa quanto aos seus objetivos o que dificulta a sua 
categorização/tipificação, mas que visam de uma forma 
coerente a prossecução dos objetivos previstos pela es-
tratégia de gestão definida para o Projeto Área Protegi-
da, apresentam-se de seguida e de uma forma resumida 
aquelas que entendemos serem as mais relevantes no 
presente contexto: 
• LIFE Nature & Biodiversity 2016. Projeto LIFE FLUVIAL 

“Melhoria e Gestão Sustentável de Corredores Fluviais 
Atlânticos”. Projeto liderado pela Universidade de 
Oviedo (Espanha) que está focado na conservação 
e recuperação do habitat 91E0* (Florestas aluviais 
de Alnus glutinosa e Fraxinus Excelsior), em vários 
corredores fluviais do Sul da Europa. Foi conferido apoio 
ao Instituto Superior de Agronomia da Universidade 
de Lisboa e ao Instituto de Conservação da Natureza 
e Florestas na identificação, georreferenciação e 
caraterização das parcelas, propriedade do Município 
de Ponte de Lima, com grande representatividade do 
habitat 91E0 (amiais), com vista ao desenvolvimento de 
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, eliminação de pés de amieiro afetados 
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por Phythopthora alni, e preservação de núcleos de 
regeneração natural de espécies autóctones);

• Implementação da metodologia do estudo sobre 
espécies raras e espécies menos conhecidas na AP, 
realizado ao abrigo da candidatura “Promoção da 
Biodiversidade da Área Protegida de Ponte de Lima”, 
e consequente realização de trabalho de campo, com 
vista a garantir a continuidade dos pressupostos do 
mesmo;

• Monitorização das ações de reabilitação das margens 
do rio Estorãos, realizadas ao abrigo do protocolo 
estabelecido com a Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, do Fundo de Proteção dos Recursos 
Hídricos 2009 e do Projeto BIOLANDSCAPE;

• Realização de várias exposições com exemplares do 
herbário científico e pedagógico da AP;

• Apoio à realização de estudos e outras ações similares 
das Instituições de Ensino;

• Gravação e emissão de reportagem sobre a AP inserida 
no documentário sobre Zonas Húmidas do programa 
da RTP – Biosfera;

• Adesão ao Cartão de Campista Internacional e inscrição 
do Parque no Site Cartão de Campista Internacional;

• Realização de visitas guiadas e de atividades de 
sensibilização e (in)formação ambiental; 

• Comemoração do 16.º aniversário da AP através da 
realização da iniciativa “Um dia Pela Área Protegida” 
que pressupôs a rearborização de 1ha no Parque 
Florestal da Quinta de Pentieiros que foi fortemente 
afetado pelo incêndio de agosto de 2016.

7.2 – REQUALIFICAÇÃO URBANA E 
VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO LIMA

Face à realidade urbana de Ponte de Lima, onde a aposta 
na regeneração urbana é algo que se vem fazendo sentir 
ao longo das últimas décadas, refletida em intervenções 
de reabilitação ao nível do edificado público e do espaço 
público, o Plano de Ação para a Regeneração Urbana 
de Ponte de Lima (PARU) de Ponte de Lima realizado 
em 2016, reveste-se de elevada importância enquanto 
meio que consubstancia a continuidade desta abordagem 
integrada ao processo de reabilitação, muito vocaciona-
da para a revitalização do centro urbano, promovendo 
um conjunto de intervenções de reabilitação não só de-
vidamente articuladas com as já efetuadas, mas também 
que vão de encontro às necessidades que foram sendo 
identificadas ao longo dos anos, e de onde se realçam 
as constantes nas duas ARU delimitadas pelo município. 
Neste contexto, e atendendo às diversas intervenções 
de requalificação previamente efetuadas, a estratégia de 
regeneração urbana de Ponte de Lima assume o investi-
mento público na requalificação do espaço público como 
a principal componente do processo e, complementar-
mente, a reabilitação e reconversão de equipamentos de 
utilização coletiva justificando, no âmbito da política mu-
nicipal de desenvolvimento urbano, a elegibilidade para 
financiamento de intervenções de reabilitação de edifí-
cios e de espaço público, promovidas pelas entidades 
públicas no âmbito do Norte2020, cujo financiamento foi 
recentemente aprovado.
Neste contexto o Município deu início em 2016 a um con-
junto de importantes intervenções num conjunto alarga-
do de espaços públicos do Centro Urbano, com especial 
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incidência na requalificação urbanística no Centro Histó-
rico das vilas de Ponte de Lima e Arcozelo, a saber:
• Requalificação da Rua Conde de Bertiandos e Ponte 

de Crasto; 
• Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de 

Fora;
• Requalificação das Ruas do Centro Histórico de Ar-

cozelo;
• Requalificação do Espaço Público envolvente à Ex-

polima;
• Requalificação da Zona Urbana de S. Gonçalo. 
A elevada taxa de execução destas Operações permitiu 
ao Município aceder a uma majoração de 10% do valor 
aprovado, ou seja, cerca de mais 327.000,00 € FEDER 
para outros projetos previstos no PARU de Ponte de Lima 
no âmbito do Acelerador de Investimento Portugal 
2020, como forma de incrementar a dinâmica conseguida 
com a contratação dos projetos em paralelo com o estí-
mulo aos projetos capazes de antecipar a sua concretiza-
ção, como foi o nosso caso.
Na requalificação urbana foi também dada especial re-
levância às intervenções estruturais nos núcleos conso-
lidados e centrais de algumas freguesias através da 
requalificação dos seus espaços públicos, reforçan-
do-se o seu papel de “centros cívicos” enquanto polos 
aglutinadores da dinâmica social, económica e cultural 
destes territórios. 
Ainda no âmbito da estratégia integrada de revitalização 
e salvaguarda do Centro Histórico, deu-se continuidade 
ao Programa Terra Reabilitar que prevê a concessão de 
apoio técnico e financeiro a proprietários/senhorios e ou 
arrendatários, na reabilitação de imóveis em mau estado 
de conservação sitos no Centro Histórico de Ponte de 
Lima e áreas classificadas, tendo-se ainda aprovado a 
redução em 30% a taxa de IMI aplicável para os prédios 
urbanos do Centro Histórico, que se comprometam a rea-
lizar as obras de recuperação necessárias durante os 5 
anos seguintes. Anualmente é realizado o levantamento 
dos edifícios em mau estado de conservação. O âmbito 
do “Terra Reabilitar” foi posteriormente alargado às duas 
Áreas de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima (ARU), 
de forma a continuar o processo de reabilitação e revi-

talização do tecido urbano e económico da área de rea-
bilitação urbana. Ainda no contexto dos objetivos deste 
Programa, foi definida uma redução de 75% do valor da 
compensação a pagar pelo número de lugares de esta-
cionamento não criados no Centro Histórico. 
O Centro com Vida apresenta-se como um estímulo ao 
arrendamento para residência permanente nos centros 
históricos de Ponte de Lima e de Arcozelo, que se traduz 
na concessão de uma subvenção mensal para novos re-
sidentes que pode atingir os 50% do valor da renda su-
portada. Este projeto, paralelamente, tem como objetivos 
a conservação e manutenção do parque habitacional pri-
vado e melhoramento da qualidade de vida de um extrato 
mais jovem da população, com vista a apoiar as famílias 
na satisfação das suas necessidades habitacionais. Em 
relação ao ano de 2016 foram aprovadas 11 novas can-
didaturas. Decorridos quase 5 anos da implementação 
do projeto o mesmo traduz-se no apoio a 33 jovens e 
respetivos agregados que passaram a residir no Centro 
Histórico de Ponte de Lima.
No que diz respeito à preservação, valorização e dina-
mização nas margens dos rios destacamos uma vez 
mais a importância do Festival Internacional dos Jardins, 
bem como, a continuidade dada àqueles projetos que 
perspetivam não apenas a regularização das margens e 
promoção do equilíbrio ambiental destes ecossistemas, 
mas também o seu aproveitamento sustentável numa 
perspetiva turística e de lazer.
Das iniciativas implementadas em 2016 destacam-se as 
seguintes: 
• Conclusão das obras de Recuperação do Açude de 

Ponte de Lima;
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• Conclusão das obras de Ampliação do Centro náuti-
co 2.ª Fase;

• Realização do intercâmbio entre alunos das escolas 
de Ponte de Lima e alunos das escolas de Xinzo de 
Limia, no âmbito do VI Abraço ao rio Lima;

• Organização e realização do VII Abraço ao Rio Lima, 
envolvendo mais de 1300 crianças e diversas institui-
ções e ensino de Ponte de Lima e de Xinzo de Limia;

• Apoio à implementação e desenvolvimento do Projeto 
Rios em Ponte de Lima;

• Dinamização do Centro de Informação do Lima;
• ON 2 BIOLANSCAPE – Alto Minho | Visitação de Pai-

sagens Biodiversas e Turismo Sustentável no Alto Mi-
nho: monitorização do resultado das ações de controlo 
de Invasoras Lenhosas no Rio Lima e das ações de 
controlo da Erosão das Margens do Rio Estorãos;

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica Minho/
Lima: i) validação final da informação do Plano de Ges-
tão da Região Hidrográfica do Minho e Lima, sobre in-
vestimentos previstos para concelho de Ponte de Lima 
e respetivas ações; ii) inclusão do Plano da ação “Inter-
venção de proteção de Recursos Hídricos – Controlo 
da erosão das margens do rio Lima, no concelho de 
Ponte de Lima”, na Gestão de Riscos de Inundação do 
Cávado, Ave e Leça;

• PO SEUR (sustentabilidade e eficiência na utilização 
dos recursos): i) reformulação das ações de controlo 
da erosão das margens do rio Lima e de combate e 
controlo de invasoras lenhosas no rio Lima, de acordo 
com as indicações do ICNF, para efeitos de inclusão 
das mesmas na candidatura a formular pela APA-ARH-
-Norte no âmbito do PO SEUR;

• Monitorização do projeto de requalificação ambien-
tal do rio Estorãos, entre a EN 202 e o rio Lima, rea-
lizado ao abrigo do Fundo de Proteção dos Recursos 
Hídricos. 

7.3 – ESPAÇOS VERDES E SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL

Inovador na ideia e no conceito, desde a sua origem, o 
Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima 

tem-se distinguido pela sua dimensão e singularidade, 
conquistando o reconhecimento internacional. 
Os números permitem-nos constatar que estamos no ca-
minho certo, estamos perante um modelo de organização 
moderno, sustentável e eficaz.
O Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima 
2016 com o tema “Jardins do Conhecimento” contou, 
para além de Portugal, com a presença de países como 
Itália, Espanha, Áustria, Inglaterra, Suíça, República 
Checa e Brasil. Este projeto de sucesso, tem trazido a 
Ponte de Lima cerca de 105.000 visitantes por ano. 
Realizou-se em 2016 pela segunda vez a Feira dos 
Espaços Verdes, que pretendendo ser uma feira voca-
cionada para a promoção das atividades económica as-
sociadas a este sector, veio também reforçar a imagem 
de Ponte de Lima enquanto referência a nível nacional e 
internacional no que respeita à singularidade e qualidade 
de espaços verdes. 
Numa perspetiva pedagógica relacionada com a educa-
ção ambiental e dos espaços verdes e perante o sucesso 
alcançado com a primeira edição, foi desenvolvido se-
gunda vez, em articulação com as Escolas do 1.º Ciclo, 
o projeto com a designação de “Festival de Jardins Es-
colinhas”, promovendo-se um concurso entre aquelas 
escolas. Neste âmbito, foi ainda editada a publicação do 
“II Festival de Jardins Escolinhas de Ponte de Lima” e 
realizada a exposição das maquetes das propostas apre-
sentadas no Centro de Interpretação Ambiental da Paisa-
gem Protegida.
Conforme já mencionado foi inaugurado em 2016 o “Par-
que da Vila”, na Mata da D. Inês, com esta intervenção 
foi possível potenciar condições naturais do espaço, com 
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cerca de 5,5 ha, criando um grande parque de lazer, num 
imenso prado verde, arborizado, agradável, prático e 
convidativo para que as pessoas possam usufruir de ati-
vidades lúdicas e desportivas.
Foi aprovada a candidatura “Da Serra de Arga à Foz 
do Neiva” apresentada ao Norte 2020. Trata-se de uma 
“operação conjunta dos Municípios de Caminha, Viana 
do Castelo e Ponte de Lima e visa fundamentar a sua 
proposta de classificação deste território como Área de 
Paisagem Protegida de âmbito regional, reforçando o seu 
carater único enquanto ativo territorial e produto turístico 
emergente. Este investimento é comparticipado em 85% 
pelo FEDER. Esta operação surge pela constatação e re-
conhecimento de que a paisagem da Serra d’Arga, pela 
sua qualidade e diversidade, constitui um recurso comum 
e um ativo territorial cuja proteção e valorização, para 
além de ser um elemento-chave do bem-estar individual 
e social dos seus habitantes, sendo um elemento funda-
mental para a estratégia de afirmação da Região Norte 
enquanto destino turístico de excelência”.
Foi prestado, uma vez mais, apoio técnico e financeiro 
às Juntas de Freguesia e Escolas para a melhoria dos 
seus espaços públicos, promovendo-se o incremento dos 
espaços verdes e ajardinados.  
À semelhança dos anos anteriores deu-se continuidade 
ao projeto de compostagem através do encaminhamen-
to dos resíduos provenientes da manutenção dos jardins 
e espaços verdes municipais que permite a obtenção de 
um produto final denominado composto, constituindo um 
ótimo condicionante de solos, reduzindo, em simultâneo, 
a quantidade de resíduos que têm como destino final a 
deposição no aterro sanitário.
Deu-se apoio, através do Serviço Educativo da AP à im-
plementação de um conjunto significativo de projetos de 
sensibilização ambiental dirigidos às crianças e jovens, já 
referidos no Capítulo dedicado à Educação, aos quais se 
acrescentam os seguintes: 
• Manutenção da iniciativa de recolha de rolhas de cor-

tiça, ao abrigo do Projeto Criar Bosques e adesão a 
outras campanhas de cariz ambiental e social;

• Troca de tampinhas, com a Empresa Ambisousa, a 
favor da Associação dos Amigos da Pessoa Especial 
Limiana;

• Recolha de rolhas de cortiça, ao abrigo do Projeto 
Criar Bosques.

No sentido de sensibilizar a população, com destaque 
para os mais novos para as questões ligadas ao ambien-
te e mundo rural, foram desenvolvidas atividades com 
vista à comemoração de um conjunto de efemérides 
como sejam: Dia das Zonas Húmidas, Dia da Floresta, 
Dia da Água, S. Martinho, Dia da Floresta Autóctone, Dia 
das Montanhas.
Foram ainda realizadas várias exposições temporárias 
associadas a temas ambientais e mundo rural.

No âmbito da adesão 
ao Pacto de Autar-
cas que enquadra o 
compromisso para as 
energias sustentáveis 
locais, através da ado-
ção de medidas de 
eficiência energética, 
ações ligadas às fontes 
de energia renováveis

e ao transporte não poluente, salienta-se a realização da 
6.ª Feira do Ambiente e Energia. Este evento tem como 
principais objetivos a divulgação de produtos, equipamen-
tos e serviços que potenciem uma maior eficiência ener-
gética doméstica e/ou um maior aproveitamento dos re-
cursos energéticos renováveis endógenos e ainda a sen-
sibilização para as questões energético-ambientais junto 
do público. 
Ainda relativamente às ações de educação, sensibiliza-
ção e medidas ambientais, com especial enfoque na efi-
ciência energética, salientam-se as seguintes ações:
• Implementação de medidas com vista à redução dos 

consumos energéticos dos equipamentos e edifícios 
municipais; 

• Em  dezembro de 2016 foi aprovado pela Câmara Mu-
nicipal o Protocolo entre o Município de Ponte de Lima 
e a EDP Distribuição – Direção Redes e Clientes do 
Norte que assenta num Contrato de Concessão das 
redes em Baixa Tensão. Esta parceria permite ao Muni-
cípio recorrer à nova tecnologia LED, permitindo a ex-
pansão e remodelação da iluminação pública.
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 8. ÁGUA E SANEAMENTO

Ao nível do Abastecimento de Água e Saneamento, fo-
ram feitos e continuam a ser realizados grandes inves-
timentos por parte do Município, com o objetivo de con-
seguir, de forma faseada e financeiramente sustentada, 
levar estes serviços ao maior número de habitações. Ao 
nível do abastecimento de água e recorrendo a soluções 
autónomas e tecnicamente viáveis para núcleos mais pe-
quenos e afastados, o Município conseguirá em breve 
atingir uma taxa de cobertura de praticamente 100%, ao 
nível do saneamento estamos atualmente a realizar gran-
des obras que irão contribuir para um aumento significati-
vo da população servida no concelho.
Em 2016 deu-se continuidade ao Concurso Limitado 
por Prévia Qualificação Internacional para os serviços 
de “Levantamento Cadastral das Infraestruturas de 
Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 
Residuais do Concelho de Ponte de Lima”. O Municí-
pio é a entidade gestora dos sistemas em baixa de Re-
des de Abastecimento de Água (AA) e de Saneamen-
to de Águas Residuais (SAR) no concelho de Ponte de 
Lima considerando-se vital e imprescindível a existência 
de informação cadastral válida e precisa das suas in-
fraestruturas promovendo-se, desta forma, uma gestão 
mais eficiente, um melhor funcionamento, uma melhor 
qualidade e a indispensável sustentabilidade de todo o 
sistema. A candidatura ao POSEUR (Programa Opera-
cional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) 
do Portugal 2020, com vista à obtenção de financiamento 
para este investimento, foi aprovada em agosto do ano 
passado.
Em 2016 iniciaram-se as obras execução da rede de 
“Saneamento de Santa Cruz – 2.ª fase” e “Sanea-
mento de Refoios”. Foram ainda adjudicadas as em-
preitadas das ETAR’s de Freixo e Fornelos/Queijada, 
bem como, a construção da rede de “Saneamento e 
Tratamento dos efluentes do Pólo da Queijada/Anais 
e Fornelos”, na sua maioria com financiamento apro-
vado no âmbito do Portugal 2020 através do POSEUR 
(Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos).

Foram ainda concluídos os projetos e lançadas as em-
preitadas relativas ao Abastecimento de Água nas Fre-
guesias de Moreira (zona alta) e Freguesia de Refoios 
(Vacariça), ambas também financiadas pelo POSEUR. 
Destacam-se, ainda neste âmbito, as seguintes ações 
desenvolvidas pelos Serviços de Ambiente:
• Monitorização e implementação do Programa de Con-

trolo de Qualidade da Água do Sistema de Abasteci-
mento Público para Consumo Humano de Ponte de 
Lima para o ano 2016;

• Elaboração do Programa de Controlo de Qualidade da 
Água para Consumo Humano para o ano 2017;

• Monitorização da Qualidade da Água das Zonas de Re-
creio e Lazer;

• Reporte de informação à ERSAR no âmbito do Siste-
ma de Avaliação da Qualidade do Serviço prestado aos 
utilizadores pelas entidades gestoras dos serviços de 
abastecimento e saneamento, reportado ao ano 2015. 
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9. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (RSU) / HIGIENE E LIMPEZA 
URBANA

A autarquia assegurou, uma vez mais e no âmbito das 
suas competências, a qualidade destes serviços refor-
çando algumas das suas intervenções. De uma forma 
sucinta descrevem-se algumas das atividades desenvol-
vidas neste setor: 
• Recolha e transporte de 12.118,94 toneladas de RSU, 

para o Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado;
• Recolha seletiva de 3,68 toneladas de REEE’s (Resí-

duos de Equipamento Eléctrico e Electrónico);
• Recolha de pilhas e acumuladores e distribuição de re-

cipientes para deposição em escolas e estabelecimen-
tos comerciais;

• Encaminhamento de 3,25 toneladas de Óleo Alimentar 
Usado para valorização, proveniente da Rede de Reco-
lha Seletiva Municipal no âmbito do protocolo celebra-
do com a empresa Future Fuels Biotechnology;

• Apoio aos estabelecimentos de ensino inscritos no Pro-
jeto Eco-Ecolas;

• Reporte de informação à ERSAR no âmbito do Siste-
ma de Avaliação da Qualidade do Serviço prestado aos 
utilizadores pelas entidades gestoras dos serviços de 
gestão de RSU, no ano 2011. 

10. TRANSPORTES E ACESSIBILIDADES

Para além das obras em vias municipais da responsabi-
lidade direta da autarquia, a grande parte dos trabalhos 
ao nível da rede viária municipal foram executados em 
estreita colaboração com as Juntas de Freguesia. Os tra-
balhos de limpeza e manutenção da rede viária foram 
por seu turno realizadas pelas Juntas de Freguesia, atra-
vés dos Acordos de Execução que estipulam a transfe-
rência de verbas para esse efeito.
Foram concluídas em 2016 várias empreitadas e abertos 
novos concursos com vista à Reabilitação da Rede Viá-
ria Municipal em diversas freguesias do concelho, com 
um investimento na ordem dos 3,4 milhões de euros, em 
empreitadas já concluídas. 
O Município de Ponte de Lima e o Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo consideraram fundamental implemen-
tar a iniciativa piloto designada de BUS Académico, já 
anteriormente referido. A iniciativa introduz uma melhoria 
na oferta de transporte coletivo a custos reduzidos aos 
alunos do IPVC em todo o distrito e pelas várias Escolas 
do Instituto, com enfoque no caso do presente Protocolo 
no concelho de Ponte de Lima.
Em termos intraconcelhios contabilizam-se diversas liga-
ções asseguradas com transportes públicos, sendo de 
realçar que as principais vias do concelho estão ligadas 
com boa oferta.
É assegurado pelo Município o transporte a todos os 
alunos do concelho para as suas escolas de diferentes 
formas: os alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário são transportados maioritariamente 
em carreira pública pelo operador. Os alunos mais novos 
– e também os que não têm alternativa de transporte pú-
blico junto a sua casa – são transportados em circuito es-
pecial realizados tanto pelas Juntas de Freguesia como 
por empresas, sendo estes últimos serviços atribuídos 
através de concurso público.
À semelhança de anos anteriores, foram diversos os 
apoios concedidos pelo Município às Juntas de Fregue-
sia e instituições de apoio social para a aquisição de 
viaturas para o transporte de crianças e idosos. 
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O Município conta ainda com duas viaturas e dois moto-
ristas próprios, que são utilizados na prestação de servi-
ços ocasionais para o transporte das associações e cole-
tividades locais, especialmente ao fim de semana. 
No âmbito da Mobilidade Urbana Sustentável, foi apro-
vado em novembro de 2016 o quadro de compromissos 
com os projetos âncora da responsabilidade dos Municí-
pios enquadrados no PAMUS “Alto Minho 2020, estan-
do desta forma reunidas as condições para o Município 
poder apresentar a candidatura para a criação de con-
dições para a fruição que estimulem o uso da bicicleta 
e o acesso pedonal, em segurança, entre as áreas de 
expansão urbana da vila e o centro da mesma. 

11. FLORESTAS, PROTEÇÃO CIVIL E 
SEGURANÇA
No que diz respeito às Florestas destacam-se as seguin-
tes atividades desenvolvidas pelo Município:
• Recolha e centralização de toda a informação (áreas 

ardidas, pontos de início e causas dos incêndios) re-
lativa aos Incêndios Florestais ocorridos no Concelho 
e elaboração da cartografia digital das áreas ardidas;

• Promoção de uma campanha de sensibilização para 
a Defesa da Floresta, que consistiu na distribuição de 
avisos nas Juntas de Freguesia e paróquias, das medi-
das preventivas a adotar durante o período crítico para 
a ocorrência de incêndios florestais;

• Organização, em colaboração com o Lions Clube de 
Ponte de Lima das comemorações do dia Mundial da 
Floresta;

• Acompanhamento das ações de defesa da floresta con-
tra incêndios implementadas nas zonas de intervenção 
florestal, nomeadamente na construção dos mosaicos 
de parcelas de gestão de combustíveis;

• Elaboração do Plano Operacional Municipal para 2016;
• Acompanhamento, juntamente com a Entidade patro-

nal do trabalho desenvolvido pelas Equipas de Sapa-
dores Florestais;

• Participação em reuniões da Comissão Distrital de De-
fesa da Floresta;

• Elaboração de uma candidatura ao Fundo Florestal 
Permanente para funcionamento do Gabinete Técnico 
Florestal;

• Desenvolvimento dos trabalhos de manutenção do Par-
que Florestal (controlo de vegetação espontânea, elimi-
nação de exóticas, retancha, etc.);

• Realização das ações previstas nos PIFs para 2016 
(controlo de vegetação espontânea, eliminação de exó-
ticas, podas de formação, retancha, etc.), em cerca de 
40ha de terrenos florestais do Município, inseridos na 
AP e Quinta de Pentieiros, integrados no Sistema de 
Gestão Florestal Sustentável Regional Minho-Lima, 
bem como atualização e manutenção do dossier de 
aderente; 

• Rearborização do Parque Florestal da Quinta de Pen-
tieiros;
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• Ações de fogo controlado;
• Adesão à nova ZIF da Associação Florestal do Lima;
• No âmbito da Proteção Civil o Município desenvolveu 

em 2016 um conjunto de atividades, das quais se des-
tacam as seguintes:

• Participação nos simulacros de incêndio que decorre-
ram na Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, no 
jardim-de-infância de Arcozelo e no Centro Educativo 
das Lagoas;

• Registo e criação de uma base de dados relativa à ves-
pa velutina;

• Acompanhamento junto do posto de comando opera-
cional dos grandes incêndios florestais. 

Em 2016 foi celebrado um protocolo de cedência de um 
terreno, à AHBVPL – Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Ponte de Lima, destinado a funcio-
nar como centro de formação e treino na área de pre-
venção, segurança e resposta a emergência.
Em 2016 iniciou-se a obra desde há muito desejada da 
ampliação das instalações da Secção de Freixo dos 
Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima. A mesma, 
surge na sequência do Protocolo celebrado entre o Mu-
nicípio de Ponte de Lima e a AHBVPL que viabilizou o 
apoio técnico e financeiro para a elaboração do projeto 
e apresentação da candidatura com financiamento apro-
vado no âmbito do POSEUR. Este investimento foi desta 
forma financiado em 85% pelos fundos comunitários e 
15% pelo Município. Trata da ampliação do edifício ope-
racional do Corpo de Bombeiros do destacamento de 
Freixo da AHBVPL, na perspetiva da refuncionalização 
das áreas operacionais que lhe estão afetas e que se 
mostrava, desde há muito, urgente em se concretizar. 
Para tornar possível esta intervenção, o Município cedeu, 
ainda e exclusivamente para aquele efeito, os terrenos 
adjacentes às atuais instalações da Seção de Freixo.
O Município continua a apoiar os Bombeiros Volun-
tários de Ponte de Lima através do financiamento ao 
funcionamento da respetiva EIP (Equipa de Intervenção 
Permanente) e da segunda EIP da AHBVPL para a 
Secção de Freixo.
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12. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO 

Os planos municipais de ordenamento do território 
estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos 
de evolução previsível da ocupação humana e da 
organização de redes e sistemas urbanos e, na escala 
adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de 
garantia da qualidade ambiental.
A tramitação dos procedimentos exigíveis nos processos 
de elaboração e revisão de PMOT’S abarca diversas fases, 
cada uma constituída por um conjunto de procedimentos 
encadeados, desde a decisão inicial de elaborar, rever ou 
alterar o plano até à sua publicação e depósito.
Se nem sempre estes processos foram céleres, tal 
facto deve-se à morosidade a que estes projetos estão 
sujeitos, resultante da complexidade, rigidez, centralismo 
e opacidade do quadro legal de elaboração de PMOTs.
Em 2016, destaca-se:
• Correção Material do Plano de Urbanização de Pon-

te de Lima (Aviso n.º 12302/2016 – Diário da Repú-
blica, 2.ª série – N.º 193 – 7 de outubro de 2016) para 
efeitos de correção da Zona de Proteção (ZP) do imóvel 
“Casa do Outeiro com a sua capela, terreiros, portão, 
cruzeiro e aqueduto”, identificado na Planta de Condi-
cionantes – Património Arquitetónico, com o n.º 14;

•	Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Ponte 
de Lima e estabelecimento de medidas preventivas 
(Aviso n.º 11228/2016 – Diário da República, 2.ª série 
– N.º 176 – 13 de setembro de 2016) – suspensão 
parcial do Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima e o 
consequente estabelecimento de medidas preventivas, 
na área de ampliação da pedreira de granito n.º 4441, 
denominada Serdedelo. Esta suspensão parcial do PDM 
e o estabelecimento de medidas preventivas decorre 
no âmbito do Regime Extraordinário da Regularização 
de Atividades Económicas (RERAE) instruído pelo 
Decreto-Lei N.º 165/2014 de 5 de novembro e das 
conclusões da ata da Conferencia Decisória;

•	Alteração Parcial ao Plano Diretor Municipal de 
Ponte de Lima (Aviso n.º 12083/2016 – Diário da 
República, 2.ª série – N.º 190 – 3 de outubro de 
2016). Este procedimento decorre do conteúdo ata da 



Conferência Decisória, nos termos do Artigo 9.º, do 
Decreto-Lei N.º 165/2014, de 5 de novembro, relativa 
ao pedido de regularização de ampliação da pedreira 
de granito n.º 4441, denominada Serdedelo;

•	Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
Adjacente ao Núcleo Central (Aviso n.º 12916/2016 
– Diário da República, 2.ª série – N.º 203 – 21 de 
outubro de 2016); 

•	Área de Reabilitação de Ponte de Lima – Retificação 
ao Aviso n.º 801/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2012 
(Declaração de retificação n.º 992/2016 – Diário da 
República, 2.ª série – N.º 193 – 7 de outubro de 2016);

•	Correção material ao Plano de Urbanização de 
Fontão e Arcos – Aviso 980/2016, 2.ª série – 28 de 
janeiro;

•	 Início da correção das Cartas da REN. 

13. JUNTAS DE FREGUESIA 

As Juntas de Freguesia são um aliado fundamental na 
execução das várias políticas Municipais, a autarquia tem 
vindo de forma crescente a reconhecer e valorizar o seu 
importante papel junto da comunidade. A proximidade das 
freguesias às suas populações e o conhecimento profundo 
da realidade local são uma das vantagens das quais se 
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deverá tirar o máximo partido, não apenas no levantamento 
das reais necessidades e carências, mas também para se 
encontrar o melhor caminho para a sua resolução.
Nesse sentido o Município continuou a apoiar, técnica 
e financeiramente, as freguesias de forma a viabilizar 
aqueles projetos considerados como mais prioritários e 
coerentes com a estratégia de desenvolvimento municipal. 
Tentou-se, desta forma, promover junto dos responsáveis 
pelas Juntas de Freguesia a implementação de ações 
inovadoras e dinamizadoras ao nível da educação e da 
cultura.
As ajudas disponibilizadas pelo Município através do 
apoio financeiro concedido contemplaram, também, a 
aquisição de viaturas para o transporte escolar e de idosos, 
beneficiação e ampliação de cemitérios, construção 
de casas mortuárias, requalificação de centros cívicos, 
apoio aos equipamentos desportivos, culturais e sociais 
e requalificação e beneficiação da rede viária.
Em 2016 foi dada especial importância à requalificação 
urbana dos centros cívicos das freguesias alargando 
e descentralizando estas intervenções para além da 
área urbana da Vila, no sentido de proporcionar espaços 
públicos de qualidade que promovam melhores condições 
de utilização à população e sejam um fator de atratividade 
para o desenvolvimento do comércio e serviço locais.   
Porque entendemos ser da maior pertinência no sentido 
do reconhecimento deste esforço, voltamos a referir no 
pressente contexto, que Ponte de Lima ocupa o 9.º dos 
municípios de média dimensão do país que apresentam 
maior volume de subsídios e transferências assumidas, 
onde está também incluído o apoio financeiro às Juntas 
de Freguesia.
Para além do apoio financeiro às Juntas de Freguesia, 
mantém-se o estipulado nos Acordos de Execução e 
nos Contratos Interadministrativos celebrados para 
determinadas competências delegadas, das quais se 
destacam a manutenção da Rede Viária e os Transportes 
Escolares, cumprindo-se assim as formalidades previstas 
na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Deu-se continuidade aos trabalhos relativos à toponímia 
e à celebração de protocolos para a manutenção, limpeza 
e vigilância de espaços verdes de domínio público.
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ANEXO – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E TRABALHADORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

TÉCNICO SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR/TÉCNICO SUPERIOR  47

FISCAL MUNICIPAL FISCAL MUNICIPAL/ESPECIALISTA PRINCIPAL 1

COORDENADOR TÉCNICO ASSISTENTE TÉCNICO/COORDENADOR TÉCNICO  9

ASSISTENTE TÉCNICO ASSISTENTE TÉCNICO/ASSISTENTE TÉCNICO  80

ENCARREGADO OPERACIONAL ASSISTENTE OPERACIONAL/ENCARREGADO OPERACIONAL  4

ASSISTENTE OPERACIONAL ASSISTENTE OPERACIONAL/ASSISTENTE  392

TOTAL  533

Não foram contabilizados, no resumo apresentado no presente quadro, os seguintes lugares:               
•	Comissão de Serviço Externo: 1 Técnico Superior Arquitetura (Município de Viana do Castelo) e 2 Técnicos 

Superiores Economia (Município de Felgueiras);
•	Suspensão do exercício de funções ao abrigo / Estatuto dos Eleitos Locais: 1 Técnico Superior (Município de Ponte 

de Lima) e 1 Técnico Superior (Município de Viana do Castelo);
•	Licença sem Remuneração: 4 Assistentes Operacionais e 1 Assistente Técnico;
•	Dois Assistentes operacionais exercem as funções de encarregado operacional, em regime de mobilidade (serviço 

de águas). Estes postos de trabalho não constam no mapa de pessoal.

O Município de Ponte de Lima tem 216 trabalhadores afetos aos estabelecimentos de ensino: 
•	Contrato de execução e Programa Pré-Escolar: 212 trabalhadores (184 assistentes operacionais + 27 assistentes 

técnicos + 1 técnico superior) – encargos assumidos pelo Ministério da Educação; 
•	Autarquia: 4 trabalhadores (4 assistentes operacionais) – encargos assumidos pelo Município, sem financiamento. 
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Com a análise orçamental que a seguir se apresenta, procurar-se-á dar conta da execução do Plano Plurianual de 
Investimentos (PPI) e do Plano de Actividades Municipais (PAM) elaborados para o exercício em apreciação, bem 
como da execução orçamental das despesas e das receitas, permitindo assim, acompanhar de forma sintética todo 
o processo de realização das mesmas, no decorrer do ano transacto.

2.1 - ORÇAMENTO

Para avaliar a execução do Orçamento, apresentam-se no capítulo CONTAS, anexo a este relatório, os mapas de 
execução do PPI, do PAM e de controlo orçamental da receita e da despesa.

2.1.1 - ORÇAMENTO DA RECEITA

As receitas arrecadadas pelo município, no decorrer do ano de 2016 totalizaram o valor de 27 560 800,93€, 
desdobrando-se em correntes e de capital da seguinte forma:

DESIGNAÇÃO MONTANTE (Euros) %
Receitas correntes 24 762 884,33 89,80

Receitas de capital 2 797 916,60 10,20

TOTAL 27 560 800,93 100,00

2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES

As receitas correntes arrecadadas totalizaram o valor de 24 762 884,33€ em 2016, registando um acréscimo em 
relação ao ano anterior. Estas receitas continuam a assumir um papel importante na gestão financeira da autarquia, 
ao permitir uma base de consistência a um conjunto de despesas obrigatórias de natureza corrente e de investimento.  
Em termos de taxa de execução, as receitas correntes, pelo seu carácter regular e porque resultam essencialmente 
da aplicação das regras previsionais previstas no POCAL, continuaram a apresentar uma taxa de execução elevada 
em relação ao previsto, cerca de 108,1%, enquanto que as receitas de capital, normalmente com taxas mais baixas, 
apresentaram uma execução de 55%, o que reflete a arrecadação de receitas provenientes de venda de bens e 
investimento.
Conforme se pode observar pelos dados do gráfico seguinte, os elementos principais que fazem parte da 
composição da receita corrente são as Transferências Correntes realçando-se o FEF, FSM, ensino pré-primário, 
as comparticipações com os transportes escolares, actividades de enriquecimento curricular, ensino 1º ciclo, gestão 
de pessoal não docente, gestão de parque escolar e os acordos de cooperação com o I.E.F.P, os Impostos Diretos 
(Imposto Municipal sobre Imóveis, Imposto Único de Circulação e o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 
de Imóveis,), e as Vendas de Bens e Prestações de Serviços Correntes, nomeadamente: água, saneamento e 
renda de concessão da EDP, que representam 96,3% das receitas correntes.

2 − ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
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2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL

As receitas de capitais arrecadadas em 2016 totalizaram o valor de 2 797 916,60€. Analisada a estrutura das 
receitas de capital e à semelhança de anos anteriores, continua a verificar-se a dependência em relação aos valores 
cobrados em Transferências de Capital, ao situarem-se em 69,4%, de que fazem parte o FEF e a comparticipação 
de projetos financiados por programas comunitários. Verificamos também um acréscimo em Outras Receitas de 
Capital, valor este respeitante ao contrato de afetação das captações com as Águas do Norte, S.A..
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2.1.2 - ORÇAMENTO DA DESPESA

Durante o exercício de 2016, o montante global das despesas atingiu o valor de 31 798 833,78€, registando um 
acréscimo em relação ao ano anterior.

2.1.2.1 – DESPESAS CORRENTES

Como se pode verificar pelo gráfico anterior, referente à despesa corrente, as rubricas de Aquisição de Bens e 
Serviços Correntes 46,3% e de Despesas com o Pessoal 38,1%, assumem os valores mais significativos no cômputo 
do total da despesa corrente.

2.1.2.2 – DESPESAS DE CAPITAL

No que concerne às despesas de capital, da leitura do gráfico anterior verifica-se que o maior peso recaiu sobre 
a rubrica de “Aquisição de Bens de Capital” ao representar 70,1% destas, de que fazem parte a aquisição de 
terrenos, construção de habitações, edifícios nomeadamente escolas, construções diversas, aquisição de material de 
transporte, de equipamento básico, administrativo e de informática e sobre a rubrica de “Transferências de Capital” 
com 23,6%, de onde se destacam as transferências para as Juntas de Freguesia.  
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2.1.3 - ANÁLISE GLOBAL

2.1.3.1 - ESTRUTURA ORÇAMENTAL

As receitas e as despesas, correntes e de capital, apresentam a seguinte estrutura:

Composição Valor (Euros) %

Receitas Correntes 24 762 884,33 89,80

Receitas de Capital  2 797 916,60 10,20

TOTAL DA RECEITA 27 560 800,93 100,00

Despesas Correntes 20 794 193,24 65,40

Despesas de Capital 11 004 640,54 34,60

TOTAL DA DESPESA 31 798 833,78 100,00

Como aspecto principal da leitura do quadro anterior, refere-se que as receitas correntes superaram as despesas 
correntes em 3 968 691,09€, permitindo desta forma suportar uma parcela significativa dos investimentos 
levados a cabo pelo município, no ano de 2016.

2.1.3.2 - REPARTIÇÃO ORGÂNICA

Importa, ainda, referir que a utilização dos meios da autarquia é utilizada pelas várias divisões municipais, conforme 
os objetivos traçados pelo executivo, com vista a um melhor aproveitamento dos recursos.

Em termos percentuais a intervenção de cada divisão municipal pode observar-se no seguinte gráfico:

A Divisão de Serviços Urbanos (D.S.U) absorveu 40,4% da despesa total, onde estão inseridas a maior parte das 
obras públicas. Nesta divisão estão integrados os serviços de Águas e Saneamento, Rede Viária, Parques e Jardins, 
Ambiente, Iluminação Pública, Limpeza Urbana etc.
Com um peso ligeiramente inferior, mas também importante, a Divisão de Educação e Cultura (D.E.C), utilizou a uma 
grande percentagem do orçamento autárquico, ao representar o valor de 34,6%, justificado pela promoção das ações 
do concelho no âmbito da cultura, educação, desporto, ação social e tempos livres. Neste setor estão inseridos os 
serviços de Biblioteca e Arquivo, Cultura e Educação, Turismo e Desporto.
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2.1.3.3 - EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS 
Unidade: Euro

DESCRIÇÃO ANOS

2014 2015 2016

RECEITAS CORRENTES

Impostos diretos 4 900 780,00 4 820 098,52 5 238 931,96

Impostos indiretos 27 587,91 31 226,47 37 117,11

Taxas, multas outras penalidades 710 060,87 621 570,02 609 262,32

Rendimentos propriedade 263 442,66 128 299,27 190 745,89

Transferências correntes 13 711 801,43 13 954 070,83 13 576 979,27

Venda bens serviços correntes 4 244 331,61 4 047 530,58 5 036 715,90

Outras receitas correntes 230 806,93 463 291,85 73 131,88

TOTAL REC. CORRENTES 24 088 811,41 24 066 087,54 24 762 884,33

   

RECEITAS DE CAPITAL    

Venda bens investimento 245 944,94 237 781,37 188 704,02

Transferências de capital 2 816 401,40 2 975 468,42 1 944 315,55

Ativos financeiros 6 953,55 14 105,50 11 859,46

Passivos financeiros 0,00 0,00 0,00

Outras receitas correntes 43 966,83 2 040 693,56 653 037,57

TOTAL RECEITAS CAPITAL 3 113 266,72 5 268 048,85 2 797 916,60

  

OUTRAS RECEITAS   

Reposições não abatidas nos pagamentos   

TOTAL GERAL 27 202 078,13 29 334 136,39 27 560 800,93

A leitura dos dados constantes da tabela anterior, permite aferir a evolução da execução das receitas e das despesas, 
no período compreendido entre os anos de 2014 a 2016. 
No que diz respeito à receita corrente, esta tem vindo a manter-se constante, sofreu um pequeno acréscimo em 
relação ao ano anterior, justificado pelo aumento do valor arrecadado na rubrica dos Impostos Diretos e Indiretos, 
Rendimentos de Propriedade e Venda de Bens e Serviços Correntes.
Ao nível da receita de capital verifica-se um decréscimo em relação ao ano anterior de 46,9%, derivado à diminuição 
do valor arrecadado na Venda de Bens de Investimento, nas Transferências de Capital, dos Ativos Financeiros e das 
Outras Receitas de Capital.
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Unidade: Euro

DESCRIÇÃO ANOS

2014 2015 2016

DESPESAS CORRENTES    

Despesas com o pessoal 7 775 535,40 7 608 574,90 7 925 543,59

Aquisição de bens e serviços 7 269 518,08 8 963 117,82 9 633 051,40

Juros e outros encargos 6 477,93 4 788,02 2 873,51

Transferências correntes 2 998 858,73 3 155 124,43 3 000 996,77

Outras despesas correntes 496 239,96 429 524,18 231 727,97

TOTAL DESPESAS CORRENTES 18 546 630,10 20 161 129,35 20 794 193,24

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição bens capital 3 781 895,14 4 605 925,93 7 718 924,79

Transferências de capital 1 331 578,64 1 598 820,24 2 598 092,41

Ativos financeiros 11 900,00 183 364,00 177 934,00

Passivos financeiros 136 156,77 137 179,01 137 966,80

Outras despesas de capital 40 519,77 189 968,18 371 722,54

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 5 302 050,32 6 715 257,36 11 004 640,54

TOTAL GERAL 23 848 680,42 26 876 386,71 31 798 833,78

2.1.3.4 – INDICADORES DE ANÁLISE ORÇAMENTAL

Receita própria / Receita total
2014 2015 2016

RECEITAS PRÓPRIAS
(CAP: 01; 02; 03; 04; 05; 07; 08; 09, 11 E 13)

10 673 875,30 € 12 404 597,14 € 12 039 506,11 €

RECEITA TOTAL 27 202 078,13 € 29 334 136,39 € 27 560 800,93 €

RECEITAS PRÓPRIAS  X 100
RECEITA TOTAL 

39,2% 42,2% 43,7%

Este indicador mede o peso das receitas controladas diretamente pela Autarquia na receita total. 

Transferências correntes e de capital / Receita total
2014 2015 2016

TRANSFERÊNCIAS 16 528 202,83 € 16 929 539,25 € 15 521 294,82 €

RECEITA TOTAL 27 202 078,13 € 29 334 136,39 € 27 560 800,93 €
TRANSF. CORRENTES E CAPITAL X 100

RECEITA TOTAL 60,8% 57,7% 56,3%
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Da análise destes dois indicadores verifica-se que a receita da Autarquia tem duas origens distintas, uma provém de 
recursos próprios e a outra de transferências.

Fundos Municipais correntes e de capital / Receita total
2014 2015 2016

FUNDOS MUNICIPAIS CORRENTES E DE 
CAPITAL 11 092 634,00€ 11 593 209,00€ 11 734 402,00€

RECEITA TOTAL 27 202 078,13 € 29 334 136,39 € 27 560 800,93 €
FUNDOS MUNICIPAIS X 100

RECEITA TOTAL
40,8% 39,5% 42,6%

Através deste indicador ficamos a saber o peso das transferências de fundos municipais correntes e de capital na 
receita total.

Pessoal / Despesa Total 
2014 2015 2016

PESSOAL 7 775 535,40€ 7 608 574,90€ 7 925 543,59€

DESPESA TOTAL 23 848 680,42€ 26 876 386,71€ 31 798 833,78€

PESSOAL X 100
DESPESA TOTAL

32,6% 28,3% 24,9%

O rácio acima apresentado mede o peso da despesa com o pessoal na despesa total. Os gastos com pessoal 
registaram uma taxa de 24,9% relativamente à sua representação no total das despesas efetuadas pela autarquia. 

Aquisição de Bens de Capital / Despesa Total
2014 2015 2016

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3 781 895,14€ 4 605 925,93€ 7 718 924,79€

DESPESA TOTAL 23 848 680,42€ 26 876 386,71€ 31 798 833,78€

AQUISIÇÃO BENS CAPITAL X 100
DESPESA TOTAL

15,9% 17,1% 24,3%

O rácio anterior mede o peso da despesa em “Aquisição de Bens de Capital” na despesa total. Note-se que este 
rácio deverá ter uma leitura cuidada, na medida em que no capítulo “Aquisição de Bens de Capital” está apenas o 
investimento direto efetuado pela autarquia, no entanto, cada vez mais o Município tem delegado competências nas 
Juntas de Freguesia e outras entidades pelo que o rácio seguinte apresenta já o investimento direto e indireto.

Aquisição de Bens de Capital + Transferências de Capital / Despesa Total
2014 2015 2016

AQ. BENS CAPITAL. + TRANSF.CAPITAL. 5 113 473,78 € 6 204 746,17 € 10 317 017,20 €

DESPESA TOTAL 23 848 680,42€ 26 876 386,71€ 31 798 833,78€

AQ.BENS CAPITAL + TRANSF.CAPITAL X 
100

DESPESA TOTAL
21,4% 23,0% 32,4%
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Despesas de Funcionamento (pessoal, aquisição bens e serviços correntes, outras despesas correntes) / 
Despesa Total

2014 2015 2016

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 15 541 293,44 € 17 001 216,90 € 17 790 322,96 €

DESPESA TOTAL 23 848 680,42€ 26 876 386,71€ 31 798 833,78€

DESPESA DE FUNCIONAMENTO X 100
DESPESA TOTAL

65,2% 63,2% 55,9%

Este indicador permite verificar o peso das Despesas de Funcionamento na Despesa Total indispensáveis à realização 
da actividade da Autarquia.

2.1.3.5 - EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

Tendo em atenção a natureza dos fluxos monetários registados no decorrer do ano de 2016, o Município de Ponte de 
Lima termina esse ano com um saldo final de 11 869 384,65€. 
O valor executado no lado da despesa foi superior ao executado ao nível da receita em 4 238 042,85€, tendo sido 
compensado nesse valor pelo saldo que transitou de 2015 para 2016, que se tinha cifrado em 16 107 417,50€.
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3 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

A presente análise económica e financeira sintetiza os resultados obtidos pelo Município de Ponte de Lima, bem como 
a sua situação patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2016.

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A autarquia encerrou as contas referentes ao exercício económico de 2016 com um Resultado Líquido do Exercício 
negativo de 1.220.269,42€.
O Resultado Líquido é formado pelas seguintes componentes:

DESIGNAÇÃO VALOR (EUROS)

RESULTADOS OPERACIONAIS (A) - 4 388 015,96

RESULTADOS FINANCEIROS (B) 1 158 574,43

RESULTADOS CORRENTES ( C) =  (A) + (B) - 3 229 441,53

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS (D) 2 009 172,11

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  (C) + (D) -1 220 269,42
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3.1.1 - RESULTADOS OPERACIONAIS

Os Resultados Operacionais obtidos em 2016 totalizaram um valor de (4 388 015,96€). A rubrica de Transferências 
e Subsídios Obtidos desempenha um papel muito significativo no total dos Proveitos Operacionais, ao representar 
61,11% do seu valor, de onde se realça o Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), o Fundo Social Municipal (FSM), as 
comparticipações com os transportes escolares, atividades de enriquecimento curricular e com o ensino pré-primário. 
É igualmente significativo o contributo dos Impostos e Taxas, com um peso de 23,51%, de que fazem parte o Imposto 
Municipal de Imóveis, o Imposto sobre Veículos e o Imposto Municipal sobre as transmissões Onerosas de Imóveis.

Com pesos idênticos no cômputo dos Custos Operacionais, os Fornecimentos e Serviços Externos 29,63%, as 
Amortizações do exercício com 25,67% e os custos com o Pessoal 30,78%, representam 86,08% do total dos Custos 
Operacionais.

Composição dos Resultados Operacionais:
DESIGNAÇÃO VALOR (EUROS) %

PROVEITOS OPERACIONAIS

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
                       
2.989.265,38  12,15

IMPOSTOS E TAXAS
                       
5.783.490,99  23,51

PROVEITOS SUPLEMENTARES
                          

613.843,77 2,50

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS
                     

15.031.815,22  61,11

OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS
                            

177.937,89  0,72

TOTAL DOS PROVEITOS OPERACIONAIS 24.596.353,25 100,00

CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS
                          

969.465,57  3,34

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
                       
8.588.561,34  29,63

CUSTOS COM O PESSOAL
                       
8.919.944,77  30,78

TRANSFERÊNCIAS E SUB. CORRENTES CONCEDIDOS
                       
2.980.573,98  10,28

AMORTIZAÇÕES
                       
7.440.846,40  25,67

PROVISÕES DO EXERCÍCIO
                       

32.264,64  0,11

OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS
                          

52.712,51  0,18

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS
                   

28.984.369,21  100,00
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3.1.2 - RESULTADOS FINANCEIROS

Os Resultados Financeiros no valor de 1 158 574,43€ registaram um acréscimo em relação ao ano anterior.

Os Proveitos Financeiros, que incluem entre outros, os juros obtidos de depósitos à ordem e a prazo, a renda de 
concessão à EDP e os rendimentos de imóveis habitacionais – Faldejães e Freixo e outros edifícios – Centro Coor-
denador de Transportes e Mercado Municipal e ocupação de diversos espaços comerciais. Os custos financeiros 
registaram o valor respeitante a juros suportados com diversos empréstimos bancários.

Composição dos Resultados Financeiros:  

DESIGNAÇÃO VALOR (EUROS) %

CUSTOS FINANCEIROS

JUROS SUPORTADOS 2 145,18 31,40

OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 4 687,50 68,60

TOTAL DOS CUSTOS FINANCEIROS 6 832,68 100,00

PROVEITOS FINANCEIROS

JUROS OBTIDOS 43 962,69 3,77

RENDIMENTO DE IMÓVEIS 1 005 489,82 86,28

RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL 115 290,40 9,89

DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS 664,20 0,06

TOTAL DOS PROVEITOS FINANCEIROS 1 165 407,11 100,00
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3.1.3 - RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Ao nível dos Resultados Extraordinários, no ano de 2016 apresentaram um resultado positivo de 2 009 172,11€. 
As Transferências de Capital Concedidas para as Juntas de Freguesia, para a CIM Alto Minho e para Instituições 
Particulares, assumem a principal componente no cômputo dos custos extraordinários.
Do lado dos Proveitos Extraordinários, evidencia-se o valor da rubrica de “Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários” 2 
485 559,76€ – parte deste valor diz respeito a transferências de capital da conta 27.4.5 “Subsídios para investimento”, 
à medida que foram contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitam, na proporção do cofinanciamento 
para o ano de 2016.

Composição dos Resultados Extraordinários: 
DESIGNAÇÃO VALOR (EUROS) %

CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS 2 711 399,82 84,76

PERDAS EM EXISTÊNCIAS 85,72 0,01

PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES 137 330,81 4,29

MULTAS E PENALIDADES 339,81 0,01

CORREÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES 286 921,48 8,97

OUTROS CUSTOS E PERDAS 62 813,31 1,96

TOTAL DOS CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS 3 198 890,95 100,00

PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS

RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS -230,69 -0,01

RECUPERAÇÃO DE DIVIDAS 4 250,51 0,08

GANHOS EM EXISTÊNCIAS 0 0,00

GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES 168 704,02 3,24

BENEFÍCIOS PENALIDADES CONTRATUAIS 140 140,95 2,69

REDUÇÃO AMORTIZAÇÃO PROVISÕES 289 548,16 5,56

CORREÇÕES RELAT. EXERCÍCIOS ANTERIORES 2 120 090,35 40,71

OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 2 485 559,76 47,73

TOTAL DOS PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS 5 208 063,06 100,00
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4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Da comparação efectuada entre o Balanço a 31 de dezembro de 2015 e o Balanço a 31 de dezembro de 2016, ressal-
tam alterações na situação financeira e patrimonial do Município de Ponte de Lima, a destacar os seguintes aspetos:

Unidade: Euro
DESIGNAÇÃO 31/12/2015 31/12/2016

IMOBILIZADO BRUTO 257 311 515,00 264 943 454,69

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS   87 578 200,40   95 056 785,86

PROVISÕES          12 469,95          12 469,95

IMOBILIZADO LÍQUIDO 169 720 844,65 169 874 198,88

Evolução das dívidas a terceiros
Os valores que evidenciam a evolução do endividamento municipal são os que constam do quadro seguinte:

Unidade: Euro

DESIGNAÇÃO VALOR EM 31/12/2015 VALOR EM 31/12/2016

DÍVIDA DE LONGO PRAZO

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 1 081 532,57 942 991,24

CREDORES DIVERSOS – FAM 871 821,89 697 457,89

TOTAL MLP 1 953 354,46 1 640 449,13

DÍVIDAS A CURTO PRAZO   

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 137 803,14 138 377,63

ADIANTAMENTO POR CONTA VENDAS 62 295,50 53 520,50

FORNECEDORES C/C 3 055,23 1 617,90

FORNECEDORES – FATURAS EM RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA 788 027,03 897 478,10

FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C 14,17 57 722,04

ESTADO E O. E. PÚBLICOS 90 913,49 85 828,25

OUTROS CREDORES  961 809,99  930 273,96

CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS – FAM 174 364,00  174 364,00

TOTAL CP 2 218 282,51 2 339 182,38
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Evolução das dívidas de terceiros
A tabela seguinte apresenta a evolução da dívida de terceiros:

Unidade:Euro
DESIGNAÇÃO VALOR EM 31/12/2015 VALOR EM 31/12/2016

DÍVIDA DE CURTO PRAZO

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 48 201,89 39 912,43

CLIENTES C/C 0,00 0,00

CONTRIBUINTES C/C 25,26 4 722,64

UTENTES C/C 747 501,50 425 534,84

CLIENTES, CONT. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA 21 149,98 16 899,47

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 100 937,20 101 153,37

OUTROS DEVEDORES 3 301 695,30 4 510 323,64

TOTAL 4 219 511,13 5 098 546,39

Relativamente ao valor da divida de terceiros tem maior destaque o valor de 425 534,84€, relativamente à venda de 
água, tarifa de utilização da rede, tarifa de utilização de rede de águas residuais e a rendas e o valor de 4 510 323,64€ 
da rubrica de Outros Devedores, que diz respeito à dívida de diversas entidades para com o Município decorrentes 
de acordos/protocolos de cooperação técnica e financeira assinados. 

5- PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos do ponto 2.7.3, do Decreto – Lei n.º 54 –A/99, de 22 de Fevereiro e respectivas alterações, a Câmara 
Municipal de Ponte de Lima, propõe que o Resultado Líquido do Exercício, no montante negativo de 1.220.269,42€ 
(um milhão, duzentos e vinte mil, duzentos e sessenta e nove euros e quarenta e dois cêntimos), seja aplicado da 
seguinte forma:

Transferências para Resultados Transitados      (1.220.269,42€)

Ponte de Lima, 27 de março de 2017
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ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

As notas que a seguir se desenvolvem respeitam a numeração definida no POCAL e na Resolução n.º 4/01 de 18 
de agosto, do Tribunal de Contas.

8.1.1 IDENTIFICAÇÃO

O Município de Ponte de Lima é uma pessoa de direito público, com contribuinte fiscal nº 506 811 913, com sede na Praça 
da República, 4990 – 062 Ponte de Lima. 

Telefone – 258 900 400 
Fax – 258 900 410 
Email – geral@cm-pontedelima.pt 

8.1.2 LEGISLAÇÃO

A estrutura e organização dos serviços do Município de Ponte de Lima, foi publicada no D.R., pelo Aviso n.º 5351/2002 
no Apêndice n.º 78, II Série n.º 137, de 17 de junho de 2002 e pelo despacho nº2159/2013 de 5 de fevereiro de 2013.
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8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

146
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8.1.4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES

O Município de Ponte de Lima é uma autarquia local cujas atividades são direcionadas à concretização das atribuições 
que lhe estão legalmente conferidas pela Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, através do exercício das competências 
descritas na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

8.1.5 RECURSOS HUMANOS

Presidente:
 Victor Manuel Alves Mendes

Vereador designado Vice-Presidente:
 Gaspar Correia Martins

Vereadores a tempo inteiro:
 Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa
 Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz

Restantes Vereadores:
 Ana Maria Martins Machado 
 Filipe Agostinho Cruz Viana
 Manuel Pereira da Rocha Barros

8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

O sistema aplicacional contabilístico, existente no Município de Ponte de Lima, assenta num Sistema de Gestão de 
Bases de Dados Oracle de uma forma integrada. Os serviços de Contabilidade são únicos e organizados de forma 
centralizada, na Divisão Administrativa e Financeira e integram as Secções/Serviços de Contabilidade, Património e 
Aprovisionamento e Tesouraria.
Desde 2008 está implementada a aplicação de Gestão de Máquinas (Viaturas) também integrada com as aplicações 
de POCAL, Gestão de Aprovisionamento e Gestão de Património.
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8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE

INDICADORES DE GESTÃO
Unidade: Euro

Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) 10.744.879,00

Fundo Social Municipal (FSM) 989.523,00

Participação Variável  no IRS 0,00

Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação 4.780.289,93

AÇÕES INSPETIVAS

No decorrer do ano 2016 houve três ações inspetivas ao Município de Ponte de Lima com as seguintes característi-
cas:

- Ação Inspetiva, em sede de IVA, anos 2014 e 2015
Entidade – Autoridade Tributária e Aduaneira;
Período – 23/06/2016 – a decorrer;
Processo – DI201600139 de 23/06/2016.

- Ação Inspetiva: Auditoria ao Município de Ponte de Lima – Controlo do Urbanismo
Entidade – Inspeção Geral das Finanças;
Período – 14/12/2015 – a decorrer;
Processo – 2015/185/A5/1119.

- Ação Inspetiva: Auditoria ao Município de Ponte de Lima – Contratação Pública
Entidade – Inspeção Geral das Finanças;
Período – 03/06/2016 – a decorrer;
Processo – 2016/235/A5/585.
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NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As notas que a seguir se desenvolvem respeitam a numeração definida no POCAL.

8.2.1 – Não foi derrogada qualquer disposição deste, que afeta o balanço e demonstração de resultados e por 
conseguinte prejudique a imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados, em harmonia com 
o trabalho desenvolvido na realidade autárquica.

Existe ainda um conjunto de bens que embora reduzido não se encontra, ainda, inventariados por razões administrativo/
legais, de grande complexidade, apesar de estarem afetos à atividade operacional do município, embora devidamente 
arrolados, constando do conjunto de bens que após legalização serão incluídos no inventário e consequentemente 
no património do Município em anos futuros e contemplados nos mapas de demonstrações financeiras relativos a 
esses anos.

IMÓVEIS POR REGULARIZAR NÃO CONTEMPLADOS NO BALANÇO INICIAL

DESIGNAÇÃO FREGUESIA LOCALIZAÇÃO INSCRIÇÃO 
MATRICIAL

Edifício escolar de 1.º ciclo Santa Comba Igreja Velha omisso

Edifício escolar para jardim-de-infância Santa Comba Igreja Velha omisso

Quiosque junto à Ponte Velha Arca e Ponte de Lima Largo de Camões 582

Edifício de r/c designado de “Casa de Abrigo da 
Madalena” Arca e Ponte de Lima Rua de Santa Maria Madalena 

n.º 78 1150

Edifício de r/c e cave designado de “Bar” Vitorino das Donas Lugar de Barco omisso

Armazém municipal Arca e Ponte de Lima Rua Dr. Filinto de Morais n.º 
41 259

Campo de futebol designado de “Campo do Cruzeiro” Arca e Ponte de Lima Rua da Associação Desportiva 
“Os Limianos”, n.º 10 355

Edifício de r/c designado de “Central de Camionagem” Arca e Ponte de Lima Lugar do Sobral omisso

8.2.2 – Não se aplica.

8.2.3 – O critério valorimétrico utilizado para os bens do imobilizado inventariados no decorrer do exercício, foi o 
consagrado no capítulo 4 “CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS”, nomeadamente no ponto 4.1 - IMOBILIZAÇÕES.
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Quanto às amortizações, foram praticadas as taxas permitidas pela Portaria n.º 671/2000 (2.ª Série), que aprova o 
CIBE – CADASTRO E INVENTÁRIO DOS BENS DO ESTADO e as previstas no artigo 20.º do Decreto Regulamentar 
2/90 de 12 de Janeiro. 

Quanto às dívidas de e a terceiros foram expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Quanto às disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras foram expressas pelos montantes dos 
meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respetivamente.

8.2.4 – Não existem disponibilidades em moeda estrangeira.

8.2.5 – O Resultado do exercício não foi afetado pelas situações descritas:

• Não houve valorimetria diferente da prevista no capítulo 4 “CRITÉRIOS DE VALORIMETRIA”;
• Não houve amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas;
• Não houve provisões extraordinárias.

8.2.6 – A conta 43.1 – “Despesas de instalação” não teve movimentos no exercício de 2016;
A conta 43.2 – “Despesas de Investigação e Desenvolvimento” não teve movimentos no exercício de 2016;
A conta 43.3 – “Propriedade Industrial e outros direitos não teve movimentos no exercício de 2016.
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8.2.7 – Mapas: “Ativo Bruto” e “Amortizações e Provisões”. 

Município de Ponte de Lima MAPA  A – ACTIVO  BRUTO 2016

RUBRICAS SALDO INICIAL REAVALIAÇÃO AUMENTOS ALIENAÇÕES TRANSFERÊNCIAS ABATES DOAÇÕES E 
TRANSF. SALDO FINAL

BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO       

Terrenos e Recursos Naturais 645.448,80 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 647.448,80

Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Construções e Infraestruturas 100.320.306,67 0,00 6.200,00 0,00 151.014,49 0,00 0,00 100.477.521,16

Bens do Património Histórico, 
Artístico e Cultural 2.485.765,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485.765,76

Outros Bens de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizações em Curso 1.989.584,78 0,00 3.930.915,72 0,00 -187.055,69 0,00 0,00 5.733.444,81

Adiantamentos por Conta de Bens 
de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 105.441.106,01 0,00 3.938.115,72 0,00 -35.041,20 0,00 0,00 109.344.180,53

         
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS         

Despesas de Instalação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Investigação e 
Desenvolvimento 648.041,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.041,39

Propriedade Industrial e Outros 
Direitos 49.554,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.554,99

Imobilizações em Curso 124.595,82 0,00 36.887,70 0,00 0,00 0,00 0,00 161.483,52

Adiantamentos por Conta de 
Imobilizações Incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 822.192,20 0,00 36.887,70 0,00 0,00 0,00 0,00 859.079,90

         
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS         

Terrenos e Recursos Naturais 26.714.687,81 0,00 43.180,00 137.023,14 79.000,00 0,00 0,00 26.699.844,67

Edifícios e Outras Construções 78.507.995,19 0,00 0,00 0,00 2.299.389,80 0,00 0,00 80.807.384,99

Equipamento Básico 11.019.279,73 0,00 798.511,67 0,00 115.568,19 41.059,31 0,00 11.892.300,28

Equipamento de Transporte 2.520.551,73 0,00 336.075,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2.856.627,21

Ferramentas e Utensílios 57.654,48 0,00 2.291,87 0,00 1.482,30 591,52 0,00 60.837,13

Equipamento Administrativo 473.590,31 0,00 6.365,67 0,00 -410,82 613,79 0,00 478.931,37

Taras e Vasilhame 670,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,93

Outras Imobilizações Corpóreas 394.259,35 0,00 14.386,95 0,00 81.521,89 0,00 0,00 490.168,19

Imobilizações em Curso 29.399.145,33 0,00 2.635.412,39 0,00 -2.541.510,16 0,00 0,00 29.493.047,56

Adiantamentos por conta 
Imobilizações Corpóreas 84.556,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.556,59

 149.172.391,45 0,00 3.836.224,03 137.023,14 35.041,20 42.264,62 0,00 152.864.368,92

         
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS         

Partes de Capital 655.275,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.275,45

Obrigações e Títulos de Participação 1.220.549,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.549,89

Investimentos em Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenos e Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e Outras Construções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Títulos da Dívida Publica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Títulos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizações em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adiantamentos por Conta de 
Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.875.825,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.825,34

TOTAL 257.311.515,00 0,00 7.811.227,45 137.023,14 0,00 42.264,62 0,00 264.943.454,69
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Município de Ponte de Lima
MAPA B 

2016
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

RUBRICAS SALDO INICIAL REFORÇOS REGULARIZAÇÕES SALDO FINAL

48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 87.590.670,35 7.526.318,23 47.732,77 95.069.255,81

      

48.1 De investimentos em imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00

48.1.1 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00

48.1.2 Edifícios e outras construções 0,00 0,00 0,00 0,00

48.1.2.1 Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00

48.1.2.2 Outras construções 0,00 0,00 0,00 0,00

      

48.2 De imobilizações corpóreas 28.243.938,52 2.713.248,22 47.732,77 30.909.453,97

48.2.1 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00

48.2.2 Edifícios e outras construções 16.748.884,17 1.807.443,59 0,00 18.556.327,76

48.2.2.1 Edifícios 10.304.152,43 1.259.762,60 0,00 11.563.915,03

48.2.2.2 Outras construções 6.444.731,74 547.680,99 0,00 6.992.412,73

48.2.3 Equipamento báscio 8.800.196,38 769.300,34 46.780,79 9.522.715,93

48.2.4 Equipamento de transporte 2.207.024,59 122.101,50 0,00 2.329.126,09

48.2.5 Ferramentos e utensílios 48.699,57 3.784,24 462,17 52.021,64

48.2.6 Equipamento administrativo 437.583,23 10.614,26 489,81 447.707,68

48.2.7 Taras e vasilhame 664,50 4,29 0,00 668,79

48.2.9 Outras imobilizações corpóreas 886,08 0,00 0,00 886,08

      

48.3 De imobilizações incorpóreas 623.791,42 59.490,58 0,00 683.282,00

48.3.1 Despesas de instalação 0,00 0,00 0,00 0,00

48.3.2 Despesas de investigação e desenvolvimento 594.589,04 45.785,69 0,00 640.374,73

48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos 29.202,38 13.704,89 0,00 42.907,27

      

48.5 De bens de domínio público 58.710.470,46 4.753.579,43 0,00 63.464.049,89

48.5.1 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00

48.5.2 Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00

48.5.3 Outras construções e infraestruturas 58.445.056,09 4.737.966,82 0,00 63.183.022,91

48.5.5 Bens de património histórico, artístico e cultural 265.414,37 15.612,61 0,00 281.026,98

48.5.9 Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00

      

49 PROVISÕES INVESTIM. FINANC. 12.469,95 0,00 0,00 12.469,95

49.1 Partes de capital 12.469,95 0,00 0,00 12.469,95

49.2 Obrigações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00 0,00

49.3 ... 0,00 0,00 0,00 0,00

49.5 Outras aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTAL 87.590.670,35 7.526.318,23 47.732,77 95.069.255,81

8.2.8 – Desagregação das rubricas dos mapas “Ativo Bruto” e “Amortizações e Provisões”. 
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De bens do domínio público 

Terrenos e Recursos Naturais – nesta conta estão contempladas as parcelas de terreno para integração no domínio 
público. Estes bens não são amortizáveis.

 Valor: 2.000,00€

Outras Construções e Infra-estruturas – nesta rubrica estão contempladas, a rede viária concelhia, rede de 
saneamento, abastecimento de água, iluminação pública e cedências nos termos dos alvarás de loteamento. A taxa 
de amortização aplicada a estes bens foi de 5%. 

Valor: 157.214,49€

Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural – esta rubrica não teve movimentos no exercício de 2016.

Imobilizações em Curso – inclui obras em curso relativo a infraestruturas rodoviárias, rede de água e saneamento. 

 Valor: 3.930.915,72€

Nesta rubrica foi transferido o montante de 151.014,49€, de obras concluídas no decorrer do exercício, para a rubrica 
Outras Construções e Infraestruturas e o montante global de 36.041,20€ em pequenas correções para outras rubricas.

De Imobilizações Incorpóreas

Despesa de Instalação – esta rubrica não teve movimento no exercício de 2016.

Despesas de Investigação e de Desenvolvimento – esta rubrica não teve movimento no exercício de 2016.
 
Propriedade Industrial e Outros Direitos – esta rubrica não teve movimento no exercício de 2016.
 
Imobilizações em Curso – esta rubrica foi movimentada pelo valor de:

Valor: 36.887,70€

De Imobilizações Corpóreas

Terrenos e Recursos Naturais – Nesta rubrica enquadram-se os terrenos adquiridos pelo Município para o seu 
domínio privado e, como tal, suscetíveis de serem registados a seu favor na competente Conservatória. Estes bens 
não são amortizáveis.

 Valor: 122.180,00€
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Foram alienados prédios no valor total de 137.023,14€, designadamente lotes no Polo da Gemieira e da Queijada, e 
um edifício com logradouro no lugar de Sobrada na freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte.

Edifícios e Outras Construções – nesta rubrica estão contemplados a aquisição, obras e processos de registos 
concluídos relativos a imóveis.
As notas que a seguir se desenvolvem respeitam a codificação definida na Portaria nº 671/2000 de 17 de abril.

Transferência de imobilizações em curso por se encontrarem concluídas e registadas na Conservatória do 
Registo Predial:

301.01.99
• Edifício de habitação de r/c com 4 divisões sito na rua Nova de S.João nº36 na freguesia de Arca e Ponte de 

Lima – no valor de 137.819,92€, amortizado à taxa de 1,25%;

301.02.99
• Edifício com cave, r/c e 1º andar onde se acha instalado o Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 

sito na avenida dos Bombeiros Voluntários na freguesia da Feitosa – no valor de 1.115.551,88€, amortizado à 
taxa de 1,25%;

• Edifício com cave, r/c e 1º andar onde se acha instalado o Quartel Centro Municipal de Proteção Civil de Ponte de 
Lima sito na avenida dos Bombeiros Voluntários na freguesia da Feitosa – no valor de 867.155,35€, amortizado 
à taxa de 1,25%;

• Edifício de r/c com logradouro designado de Casa da Montanha, sito na travessa da Fonte da Mó nº39 e rua 
Fonte da Mó nº28 na freguesia de Estorãos, no valor de 86.136,39€, amortizado à taxa de 0,68%;

• Edifício de r/c com logradouro designado de Casa da Montanha, sito na rua Fonte da Mó nº28 na freguesia de 
Estorãos, no valor de 25.840,50€, amortizado à taxa de 0,68%;

• Alterações efetuadas ao complexo composto por 3 edifícios de r/c e 1ºandar, sito na rua Agostinho José Taveira, 
nº615 na freguesia de Arca e Ponte de Lima, no valor de 12.052,20€, amortizado à taxa de 4%;

301.04.99
• Área de serviço para autocaravanas sito na rua do Topo e rua do Pombal na freguesia de Arca e Ponte de Lima, 

no valor de 28.620,00€, amortizado à taxa de 5%;

301.08.02
• Instalação de escada metálica e plataforma elevatória no edifício de 4 pisos designado de “Paço do Marquês” 

sito na rua Dr. Cândido da Cruz, na freguesia de Arca e Ponte de Lima, no valor de 26.213,56€, amortizado à 
taxa de 0,75%.
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Equipamento Básico – nesta rubrica está incluído todo o equipamento (secretárias, cadeiras, material audio-visual, 
livros, equipamento informático, material de limpeza, etc,) instalado nos diversos edifícios pertencentes ao Município, 
ou seja, bens essenciais ao desenvolvimento de diversos serviços operativos. 

 Valor total: 914.079,86€, dos quais amortizados:

• à taxa de 7,14% bens no valor de 20.404,47€, 

• à taxa de 10% bens no valor de 4.305,00€, 

• à taxa de 12,5% o valor 459.129,90€, 

• à taxa de 14,29% o valor de 74.881,54€, 

• à taxa de 16,67% o valor de 22.212,77€, 

• à taxa de 20% o valor de 15.262,73€, 

• à taxa de 25% o valor de 106.481,09€, 

• à taxa de 33,33% o valor de 124.898,15€ ,

• à taxa de 50% o valor de 668,66€

• à taxa de 0% o valor de 85.835,55€.

Por motivos vários (obsoleto, deterioração, avaria, etc) foram abatidos bens cujo valor patrimonial totalizou de 
41.059,31€.

Equipamento de Transporte – no decorrer do exercício de 2016 foram adquiridas três viaturas classificadas da 
seguinte forma:

202.02.03
• MITSUBISHI L200 4WD DC INVITE POLAR WHITE, matrícula: 40-RC-37, no valor de 33.800,01€, taxa de 

amortização de 12,50%;

• MITSUBISHI L200 4WD DC INVITE CH/CAB POLAR WHITE, matrícula: 40-RC-45, no valor de 31.800,00€, taxa 
de amortização de 12,50%;

202.03.03
• MITSUBISHI CANTER FEB71E 7C18 BRANCO, matrícula: 98-QP-13, no valor de 41.000,00€, taxa de 

amortização de 10,00%;

202.04.04
• Autocarro para 55 passageiros de marca VOLVO B11R-60, matrícula: 10-RT-54, no valor de 229.475,47€, taxa 

de amortização de 10,00%.
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Ferramentas e Utensílios – nesta rubrica encontram-se todas as pequenas máquinas e ferramentas afetas à 
atividade operacional da autarquia, no corrente exercício foram adquiridas pelo valor total de 3.774,17€: 

 Valor: 359,72€, amortizadas à taxa de 12,50%;

 Valor: 1.692,12€ amortizadas à taxa de 14,29%;

 Valor: 1.722,30€ amortizadas à taxa de 20,00%.

Por motivos vários (obsoleto, deterioração, avaria, etc) foram abatidos bens cujo valor patrimonial totalizou de 591,52€.

Equipamento Administrativo – no exercício corrente foi adquirido diverso equipamento de escritório registado nesta 
rubrica, no valor total de 5.954,85€:

 Valor: 4.407,08€ amortizado à taxa de 12,50%;

 Valor: 1.547,77€ amortizado à taxa de 20%.

Foram abatidos bens com o valor total de 613,79€.

Taras e Vasilhame – nesta rubrica não foi registada qualquer aquisição no decorrer do exercício.

Outras Imobilizações Corpóreas – nesta rubrica está contemplada, na maior parte, a aquisição réplicas de artefactos 
e indumentárias para o Centro de Interpretação da História Militar. Estes bens não são suscetíveis de amortização.

 Valor: 95.908,84€

Imobilizações em Curso – fazem parte desta rubrica obras de construção/recuperação de edifícios e outras 
construções que ainda estão a decorrer, assim como a aquisição de bens cuja execução está a decorrer atendendo 
à sua complexidade.

 Valor: 2.635.412,39€

Foi transferido desta conta o montante global de 2.541.510,16€, relativo a obras concluídas no decorrer do ano e 
aptas a serem introduzidas no inventário.

Adiantamento por conta de Imobilizações Corpóreas – no ano corrente não houve movimentos na respetiva 
rubrica.

De Investimento Financeiros

Partes de Capital – Não houve registos no decorrer do ano de 2016.

Obrigações e Títulos de Participações – no corrente ano não foi registado nesta rubrica qualquer valor. 
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8.2.9 - Não foram incorridos custos no exercício respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, 
durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

8.2.10 - Não foram efetuadas reavaliações dos bens do imobilizado no corrente exercício.

8.2.11 - Não existe quadro de reavaliações uma vez que não foram efetuadas.

8.2.12 – Não há imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por contrato de 
concessão.

8.2.13 – Não existem bens em regime de locação financeira.

8.2.14 – No decorrer do ano 2016 o Município não procedeu ao registo de bens sem valorização. Consta em anexo 
relação dos bens com valor zero, inventariados aquando o Balanço Inicial, em virtude de falta de suporte documental 
para o caso dos bens móveis e por se tratar de imóveis com relevância histórica cujo valor se definiu incalculável.

8.2.15 – Os bens de domínio público que não são objeto de amortização, são os terrenos e recursos naturais, os quais 
não são suscetíveis de amortizar.

8.2.16 – Mapa de Entidades Participadas 

                  Unidade:Euro

DESIGNAÇÃO SEDE % DETIDA CAPITAL 
PRÓPRIO

RESULTADOS 
EXERCÍCIO (2016)

Águas do Norte, S.A Praça 26 de Maio, n.º 82 
4810-539 Guimarães 0,309 281.372.940,55 13.024.049.41

Resulima – Valoriz. e 
Tratam. de Resíduos 

Sólidos, S.A

Apartado 11
4936-908 Vila Nova de Anha 6,90 5.874.474,00 1.123.946,00

Matadouro Regional do 
Alto Minho. S.A

Rua Dr. Félix Alves Pereira – 
Salvador 4970 Arcos de Valdevez 2,50 Encontra-se em fase de dissolução

8.2.17 – Não existem valores para as contas “Títulos negociáveis” e “Outras aplicações de Tesouraria”.

8.2.18 – Não existem valores para a conta “Outras aplicações financeiras”.

8.2.19 – Não se aplica.

8.2.20 – Não existem situações que justificam a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais 
baixo custo ou do mercado.

8.2.21 – Não se criaram provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante.
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8.2.22 – Dívidas de cobrança duvidosa

 Valor: 16.899,47€

8.2.23 – Não existem dívidas ativas e passivas ao pessoal da Autarquia.

8.2.24 – O Município de Ponte de Lima não emitiu obrigações nem outros títulos.

8.2.25 – Não existem dívidas ao “Estado e Outros Entes Públicos” em situação de mora.

8.2.26 – Mapa de contas de Ordem em anexo.

8.2.27 – Desdobramento das contas de provisões.

CÓDIGO CONTAS SALDO 
INICIAL AUMENTO REDUÇÃO SALDO FINAL

19 Provisões para aplicações de tesouraria

291 Provisões para cobranças duvidosas 21.149,98 4.250,51 16.899,47

292 Provisões para riscos e encargos 528.561,19 32.264,64 289.548,96 271.277,67

39 Provisões para depreciação de existências

49 Provisões para investimentos financeiros 12.469,95 12.469,95

8.2.28 – A Classe 5 – “Fundo Patrimonial”

51 – “Património” – não ocorreu qualquer movimento contabilístico nesta rubrica durante o corrente exercício.

57.1 – “Reservas Legais” – não houve movimentos registados nesta rubrica no corrente ano.

57.4 – “Reservas Livres” – não houve movimentos registados nesta rubrica no corrente ano.

57.5 – “Subsídios” – não houve movimentos registados nesta rubrica no corrente ano.

57.6 – “Doações” – o aumento registado na conta refere-se a cedência de parcelas de terreno para integração no 
domínio público Municipal, ao abrigo de alvarás de loteamento, nomeadamente: 

•  parcela destinada à passeios, arruamento e estacionamento, pelo valor de 6.200,00€;

59 – “Resultados Transitados” – o valor constante na conta diz respeito à aplicação de resultados do ano anterior. 
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8.2.29 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como se segue:
Unidade:Euro

MOVIMENTOS MERCADORIAS MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS 
E DE CONSUMO

Existências iniciais 0,00 55.387,77
Compras 0,00 966.676,55
Regularização de existências 0,00 184,28
Existências finais 0,00 52.783,03

Custos no exercício 969.465,57

8.2.30 – Não existe.

8.2.31 – Mapa “Demonstração de Resultados Financeiros” em anexo.

8.2.32 – Mapa “ Demonstração de Resultados Extraordinários” em anexo.
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NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

As notas que a seguir se desenvolvem respeitam a numeração definida no POCAL.

8.3.1 - Modificações ao Orçamento

Durante o exercício de 2016 foi operada uma modificação ao Orçamento da Receita, com a natureza de revisão, e 
trinta e sete modificações ao Orçamento da Despesa, das quais trinta e seis com a natureza de alteração e uma com 
natureza de revisão, conforme mapas em anexo.

8.3.2 - Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (P.P.I.) e Plano de Atividades Municipais (P.A.M.)

Durante o exercício de 2016 foram realizadas trinta e sete modificações ao P.P.I, trinta e seis com a natureza de 
alteração e uma com a natureza de revisão, conforme mapas em anexo.

Durante o exercício de 2016 foram realizadas vinte e oito modificações ao P.A.M, das quais vinte oito com a natureza 
de alteração e nenhuma com a natureza de revisão, conforme mapas em anexo.

8.3.3 - Contratação Administrativa

Ver mapa em anexo.

8.3.4 -Transferências e Subsídios

Ver mapa em anexo.

8.3.5 - Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável

Não se aplica.

8.3.6 - Endividamento

Ver mapa anexo. 
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DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE



Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2016 do Município de Ponte de Lima decla-
ramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa 
das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os 
princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo 
legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das 
respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas 
quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de 
compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que 
relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da conso-
lidação orçamental;

b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;

c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;

d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efe-
tivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos 
membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;

e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

f) Evidenciam que foram respeitadas as normas da contração pública aplicáveis e cumpridos pontuais e tempestiva-
mente todos os acordos e contratos com terceiros;

g) Evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos 
trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e 
limitações previstas aí, no estatuto de aposentação no código contributivo da segurança social e em estatutos espe-
cíficos, designadamente de carreiras especiais;

h) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.
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III − TERMO DE ENCERRAMENTO



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente documento de Prestação de Contas do exercício de 2016, que contém 253 folhas de uma só face, devi-
damente numeradas e rubricadas, foi aprovado em reunião de Câmara Municipal de Ponte de Lima realizada em 10 
de abril de 2017, nos termos da alínea i) do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O Presidente

_____________________________

Os Vereadores:

            _______________________________   _______________________________

            _______________________________   _______________________________

             _______________________________   _______________________________

O presente documento de Prestação de Contas foi apreciado e votado pela Assembleia Municipal, em sua sessão 
ordinária de 22 de abril de 2017, pelo que ficam todas as suas folhas rubricadas pelos seus membros que abaixo 
assinam o presente termo.

O Presidente

_____________________________

                          O 1.º Secretário                                                O 2.º Secretário

       ______________________________                              _____________________________ 
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