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I − RELATÓRIO DE GESTÃO



INTRODUÇÃO

O Município de Ponte de Lima conseguiu, em 2014, ga-
rantir uma vez mais, a sua política de investimento, de 
apoio social e de benefícios fiscais aos cidadãos e em-
presas a par de um excelente resultado em termos finan-
ceiros, isto apesar das grandes dificuldades que as autar-
quias atravessam em termos da diminuição das receitas 
com origem no Orçamento de Estado.
Note-se que, comparativamente a 2010, o Município de 
Ponte de Lima sofreu uma redução de 1.123.596,00 € no 
valor anual transferido pela Administração Central (FEF 
e FSM), acumulando no total uma perda de receita de 
6.715.147,00 € desde aquele ano.
Mesmo perante este cenário foi possível a manutenção 
em 2014 dos benefícios fiscais que dependem de deci-
são dos órgãos municipais. Para além de ser uma medi-
da diferenciadora e que confere alguma atratividade ao 
nosso território este tipo de medidas permite-nos libertar 
liquidez às empresas já instaladas e às famílias do con-
celho. Enquanto for orçamentalmente possível, o Municí-
pio irá tentar manter estas medidas.
Ponte de Lima é um dos poucos municípios do país que 
abdicaram dos 5% de IRS (Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares) que reverte para as autarquias 
e foi o que mais receita perdeu a favor dos seus muníci-
pes (840.010,00 €). Num momento em que os portugue-
ses estão sujeitos a uma sobrecarga de impostos, esta 
ajuda torna-se particularmente relevante para os nossos 
concidadãos.
O Município manteve a isenção às empresas do paga-
mento da Derrama, bem como, a taxa de IMI de apenas 
0,32% para os prédios urbanos. Tais benefícios represen-
tam, também eles, um esforço de tesouraria considerável 
para a Autarquia.
Relembramos que de acordo com a Lei das Finanças Lo-
cais, os Municípios endividados abrangidos por progra-
mas de reequilíbrio financeiro têm a obrigação de fixar o 
IMI, IMT, Derrama, taxas e tarifas nos valores máximos 
permitidos pela lei o que que acaba por ser altamente 

penalizador para os seus munícipes, esta realidade não 
é, felizmente, a do nosso concelho. A boa gestão dos di-
nheiros públicos tem, neste cenário, uma relação direta 
com a maior ou menor disponibilidade financeira das fa-
mílias e empresas.
No âmbito da ação social foi dada continuidade à par-
ceria com as instituições locais (IPSS, associações da 
sociedade civil e Juntas de Freguesia) para o apoio na 
realização de obras de construção ou beneficiação dos 
equipamentos sociais de claro interesse público que vi-
sem essencialmente o suporte aos grupos mais vulnerá-
veis como as crianças, idosos e pessoas portadoras de 
deficiência. Destacamos, ainda neste contexto, a entrada 
em funcionamento do Cartão Municipal de Família Nu-
merosa e do Cartão Municipal Sénior.
Relativamente à habitação social foram iniciadas os pro-
jetos para a construção de mais 4 fogos no âmbito da 
Casa Amiga. Ao abrigo do programa Ponte Amiga foi con-
cedido apoio a 22 famílias carenciadas que se traduziu, 
principalmente, em ajudas financeiras para a realização 
de obras ao nível habitacional e sanitário, tendo ainda 
sido concedido a Taxa Social da Água para Famílias Nu-
merosas a mais 13 famílias..
Serão ainda de realçar os bons resultados alcançado 
com o Projeto Centro Com Vida. O total das candidaturas 
que foram aprovadas até ao momento, decorridos 2 anos 
da implementação do projeto, traduz-se no apoio a 15 
jovens e respetivos agregados que passaram a residir no 
Centro Histórico de Ponte de Lima, com subvenções que 
atingem, em muitos casos, 50% da renda suportada.
Enquanto investimento relevante ao nível da dinamiza-
ção do sector do turismo destaca-se a entrada em funcio-
namento da Loja Interativa de Turismo de Ponte de Lima 
e a inauguração das Casas Além da Ponte n.º 9 e 24.

O ano de 2014 ficou marcado pela inauguração do Cen-
tro Municipal de Proteção Civil de Ponte de Lima, para 
além de outros investimentos em termos de aquisição 
de novas viaturas e equipamentos que o Município tem 
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vindo a apoiar e que visam, de uma forma geral, contri-
buir para o aumento dos índices de segurança e quali-
dade de vida das populações.
A entrada em funcionamento dos Pavilhões Gimnodes-
portivos da Feitosa e da Facha foi um importante passo 
na concretização das ações planeadas no que diz res-
peito à rede de equipamentos desportivos do concelho. 
Estes equipamentos foram construídos numa perspetiva 
integrada do planeamento e da rentabilização dos inves-
timentos, procurando-se dar resposta às necessidades 
formativas associadas aos Centros Educativos existen-
tes, bem como, alargar a oportunidade da prática de des-
porto à população destas e das freguesias vizinhas.
A taxa de execução em 2014, relativamente ao total geral 
da receita prevista, foi de 90% (45,2% nas receitas de 
capital e 103,3% nas receitas correntes), devendo, para 
o presente efeito, ser calculada tendo em conta a recei-
ta prevista em Dezembro de 2013. Só desta forma será 
possível uma comparação realista e imediata com os re-
sultados obtidos em exercícios anteriores. Pelo lado da 
despesa total registou-se uma satisfatória taxa de execu-
ção de 78,97%.
Do exercício de 2014 o Município apresenta uma dispo-
nibilidade financeira de 13.649.667,82 €, o que se afigura 
bastante positivo ao nível da gestão prevista para o ano 
de 2015, permitindo a continuidade dos investimentos 
orientada pela mesma política criteriosa de gestão dos 
dinheiros públicos. 
Para além deste resultado, houve um significativo au-
mento de 3.353.398,00 € relativamente ao saldo que 
transitou de 2013 para 2014, é nossa expectativa que no 
contexto das candidaturas apresentadas pelo Município 
em regime de Overbooking do QREN, nomeadamente 
ao Programa Operacional da Região Norte e do POVT 
venham a ser conseguidos importantes financiamentos 
de projetos cujas despesas já foram praticamente reali-
zadas, consistindo nesse caso num importante encaixe 
financeiro. 

1. EDUCAÇÃO

O reforço cada vez maior da componente sócio educativa 
passa pelo acesso alargado a um maior número de fa-
mílias pretendendo-se, dessa forma, alcançar uma maior 
eficácia na promoção da igualdade de oportunidades e 
na formação/educação de toda a comunidade. 
Neste sentido, o Município desenvolveu durante 2014 um 
conjunto de ações diretamente ligadas à melhoria do fun-
cionamento dos equipamentos escolares, seja através 
do Apoio Social Escolar às famílias e alunos, tendo-se 
implementado as politicas definidas na área da criança, 
no ensino pré-escolar, no ensino do 1º Ciclo do Ensino 
Básico e outras intervenções, que no âmbito das suas 
competências, promovem o verdadeiro desenvolvimento 
do indivíduo e da sociedade.
Foram garantidos os apoios no âmbito da Ação Social 
Escolar nomeadamente através da disponibilização de 
verbas para a aquisição de livros, material escolar e re-
feições escolares.

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 Contratos 
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 
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com deficiência, para a APPACDM, para escolas espe-
ciais 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 Comunidade 
(UCC),  a implementação do programa PASSE – Progra-
ma de Alimentação Saudável em Saúde Escolar. O PAS-
SE é um programa regional integrado, de promoção da 
saúde, desenvolvido pelo Departamento de Saúde Públi-
ca da ARSNorte, IP (Administração Regional de Saúde 
do Norte) em parceria com a DREN (Direção Regional de 
Educação do Norte) ao nível do distrito o projeto é geri-
do pela Unidade de Saúde Pública (USPAM) em parceria 
com o Serviço de Nutrição e Alimentação da Unidade Lo-
cal de Saúde do Alto Minho. Dirigido a toda a comunidade 
educativa de todos os níveis de ensino, no presente ano 
letivo 2014/2015 aderiram ao programa o Jardim-de-in-
fância de Ponte de Lima e o Centro Educativo da Feitosa, 
na dimensão curricular do PASSEzinho. Ao nível do 1º 
ciclo, na dimensão curricular do PASSE EA1, participam 
a Escola Básica de Ponte de Lima e o Centro Educativo 
de Arcozelo.
O Município desenvolveu os trabalhos tendentes à cria-
ção e implementação de Espaços Ciência Divertida em 
todos os centros educativos do concelho de Ponte de 
Lima, nomeadamente ao nível do seu apetrechamento 
e na definição do modo de funcionamento (envolvendo, 
diretamente, cerca de 400 participantes das comunida-

des escolares dos 12 Centros Educativos do concelho), 
sendo que alguns dos quais já foram inaugurados.
Através do Serviço Educativo da Paisagem Protegi-
da das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos (AP) 
foi implementado o programa de apoio às áreas proje-
to das Instituições de Ensino (Temas: Ciência Divertida; 
Biodiversidade das Lagoas - Monitorização de Espécies 
Prioritárias; Floresta Amiga; Usos e Funções das Plan-
tas Aromáticas e Medicinais; Produção Vegetal; Produ-
ção Animal; e Projeto Rios), que disponibilizou aos cerca 
de 1000 participantes o transporte e acompanhamento 
técnico gratuito. Ainda no âmbito da colaboração com as 
escolas do concelho, foi dado apoio ao desenvolvimento 
do “Projeto Rios – Rio Estorãos - Juntos Pela Natureza”, 
apresentado pelo Centro Educativo das Lagoas ao abrigo 
da proposta de ação do Serviço Educativo da AP.
O Projeto Proférias continua a ser muito participado pe-
los jovens e crianças do nosso concelho nos períodos de 
férias escolares, dando assim resposta à necessidade de 
ocupação dos tempos livres, a uma aprendizagem ba-
seada no convívio e na amizade e às preocupações das 
famílias.
Foram várias as atividades organizadas pelos Serviços 
Educativos dos equipamentos culturais e desportivos 
do Município, tendo-se ainda disponibilizado o respetivo 
transporte. 
Foi prestado apoio aos agrupamentos escolares nas vá-
rias atividades de animação culturais e educativas sendo 
disso exemplo “O Natal e as Escolas”, a Comemoração 
do Dia de Ponte de Lima, Dia da Criança, etc.
O Município de Ponte de Lima deu continuidade ao proje-
to “Soy Niño, Sou Criança”, em seis estabelecimentos de 
ensino, nomeadamente nos Centros Educativos da Fei-
tosa, Correlhã, Cabaços, Vitorino dos Piães, Arcozelo e 
Refoios, em articulação com a Biblioteca Municipal, com 
a temática “Educomunicação, Ambiente e Cidadania In-
fantil”. Estimular as crianças a descobrir o valor da pala-
vra e do papel da comunicação responsável; promover a 
consciência ambiental na infância e o compromisso com 
o outro, bem como fornecer espaços de participação e 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

6MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA



cidadania infantil às crianças de zonas rurais e urbanas 
com idades entre os 8 e os 10 anos, são os objetivos ge-
rais do projeto, que inclui ainda a produção de pequenas 
rubricas em formato de campanhas de rádio; exposições 
e atividades livres de exploração lúdica.
Em 2014 foi promovido pelo CENFIPE – Centro de For-
mação de Professores em parceria com o Município de 
Ponte de Lima o Ciclo de Conferências sobre a “Escola 
da Geração Digital: Desorientação, Criatividade e Ino-
vação”. Entre os vários temas que integraram o Ciclo, 
destacamos o sucesso do “Não Temos Wi-Fi conversem 
entre vocês”, que contou com um painel de oradores de 
renome, com destaque para o conhecido comunicador, 
Marcelo Rebelo de Sousa.
De forma a fomentar a partilha de manuais escolares, 
mediante o envolvimento e a sensibilização de toda a co-
munidade escolar, desde alunos, encarregados de edu-
cação e docentes dos vários agrupamentos de escolares 
deu-se início ao projeto de criação e implementação de 
um Banco de Manuais Escolares do Município de Ponte 
de Lima. O objetivo principal do projeto, que irá funcio-
nar na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima e nas Bi-
bliotecas Escolares do concelho, será o de promover a 
reutilização dos manuais escolares usados, contribuindo 
ativamente para a formação e consolidação da responsa-
bilidade cívica de cada um.
Durante o ano passado as escolas de Ponte de Lima 
participaram na segunda edição do projeto-piloto de Edu-
cação para o empreendedorismo no Alto Minho desen-
volvido em parceria pela Comunidade Intermunicipal do 
Alto Minho (CIM Alto Minho), pelo Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo (IPVC) e pelo Centro Educativo Alice 
Nabeiro - Associação Coração Delta. Este projeto, o úni-
co português selecionado pela OCDE - Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico - surgiu no 
âmbito do Entrepreneurship 360, para ser apresentado 
como “estudo de caso”. Em 2014 Ponte de Lima fez-se 
representar pelo Centro Educativo das Lagoas no  Atelier 
de Sensibilização “Prosseguindo caminho no empreen-
dedorismo com crianças dos 3 aos 12 anos”. Considera-
do um dos vinte projetos mais inspiradores, de entre mais 
de uma centena de propostas, a par de outros exemplos 

internacionais de boas práticas de países como a Ale-
manha, Grécia, Itália, Espanha, Holanda, Inglaterra e 
Finlândia, este projeto do Alto Minho foi objeto de uma 
candidatura apresentada em abril passado, em resposta 
ao desafio lançado pela OCDE.
Deram-se importantes passos para implementação do 
Portal Municipal da Educação, estando o mesmo pratica-
mente concluído, irá em breve entrar em funcionamento. 

1.1 EDUCAÇÃO PRÉ- ESCOLAR

No ano letivo 2013/2014, foram 955 os alunos que fre-
quentaram a Educação Pré-escolar no ensino público do 
Concelho de Ponte de Lima.
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 
as refeições e o horário, a indicação do nº 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;
Foi elaborada a candidatura ao Programa de Desenvol-
vimento da Educação Pré Escolar para efeitos de prolon-
gamento de horário e a indispensável comparticipação 
mensal do Ministério da Educação e Ciência.
Assegurou-se o acompanhamento do funcionamento das 
salas de prolongamento tendo-se realizado os investi-
mentos necessários para o apetrechamento das salas 
dos Jardim-de-infância para a componente letiva e pro-
longamento de horário.
O plano de manutenção dos edifícios escolares decorreu 
com a normalidade e eficiência exigidas tendo-se dado 
resposta imediata às necessidades de reparação de ava-
rias 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.
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1.2. 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

No ano letivo 2013/2014, foram 1678 os alunos que fre-
quentaram o 1º Ciclo do Ensino Básico no concelho de 
Ponte de Lima, sendo que, deste número, almoçaram 
nos refeitórios 1650 crianças.
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.
Foi apresentada a candidatura ao Programa de Gene-
ralização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Mais uma vez garantiu-se o acesso ao serviço de refei-
ções 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 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. 2º E 3º CICLO 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 do 
2º e 3º Ciclo, nesse âmbito foi mantida a proximidade 
com as Direções dos Agrupamento de Escolas, satisfa-
zendo-se as suas necessidades ao nível da manutenção 
dos edifícios e de colocação do pessoal não docente, 
bem como, na renovação do parque informático das vá-
rias escolas.

Na falta de disponibilidade por parte do Ministério da 
Educação para, através de um Protocolo específico, 
realizar obras nas EB 2, 3 do concelho, o Município to-
mou a iniciativa de fazer esse levantamento para apu-
rar as necessidades de investimento, não tendo restado 
outra alternativa senão, por diligência própria, avançar 
com algumas dessas intervenções, as mais prioritárias 
ou aquelas que servem um maior número de alunos, tal 
como foi o caso da EB 2,3 António Feijó e da EB 2,3 de 
Arcozelo, tentando com isto não perder as oportunida-
des que surgiram ao nível do Overbooking do ON 2 – o 
Novo Norte no final de 2014. O Ministério da Educação, 
ao contrário do que nos tinha sido prometido e conforme 
seria a sua responsabilidade, não assumiu aqui qualquer 
apoio financeiro. É intenção do Município proceder da 
mesma forma com as intervenções de beneficiação ne-
cessárias nos edifícios das EB 2,3 da Correlhã e Freixo.
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O Município de Ponte de Lima garantiu o transporte para 
as atividades programadas entre as escolas e os serviços 
educativos municipais proporcionando o desenvolvimento 
e enriquecimento dos projetos educativos das seguintes 
atividades: Enriquecimento Curricular; Área Protegida 
das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, Arquivo 
Municipal, Biblioteca Municipal, Teatro Diogo Bernardes, 
Museu dos Terceiros e Museu do Brinquedo Português.
O Conselho Municipal de Educação manteve a sua ação 
no ano letivo 2013/2014, 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 darem continuidade às obras de recupera-
ção da Escola Secundária de Ponte de Lima. Sendo a 
única escola secundária do concelho, estas obras foram 
integradas na 3ª fase do Programa de Reabilitação do 
Parque das Escolas do Ensino Secundário do País (Par-
que Escolar), tendo sido adjudicadas em Março de 2011. 
A obra encontra-se, no entanto, estagnada situação esta 
que a autarquia tem assumido como inaceitável junto 
das entidades competentes, tendo reivindicado insisten-
temente pela sua urgente conclusão.
Foi dada continuidade às parcerias existentes com as 
instituições do Ensino Profissional existentes no conce-
lho, nomeadamente na organização de eventos, imple-
mentação de projetos e disponibilização de espaços e 
equipamentos 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.
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.

2. CULTURA

Ponte de Lima ocupa um lugar de destaque no que con-
cerne às atividades culturais, a par dos excelentes exem-
plos com que contribuem para a elevação cultural da re-
gião as várias estruturas ligadas à cultura geridas pelo 
Município.
O ano de 2014 manteve, desenvolveu e alargou os even-
tos culturais no sentido de levar mais conhecimento aos 
residentes e aos que nos visitam, conscientes do impacto 
económico que o sector cultural, aliado a outros, como o 
turismo e a educação, por exemplo, pode significar para 
o nosso território.
Como facilmente se pode verificar, atingiram-se excelen-
tes patamares, devidamente reconhecidos por todos os 
que assistiram e participaram nas diversificadas ações, 
que abrangeram distintas áreas e géneros, da dança ao 
teatro, da música à literatura, envolvendo inúmeros espa-
ços, como o Teatro Diogo Bernardes, o Auditório Rio Lima, 
a Expolima, a Biblioteca Municipal, o Arquivo Municipal, o 
Museu dos Terceiros, o Museu do Brinquedo Português, a 
Torre da Cadeia Velha, largos e outras artérias do Centro 
Histórico, bem como, fruto da acertada política de descen-
tralização cultural, Igrejas Paroquiais, Escolas, Casas do 
Povo, Centros Sociais e Paroquiais, Centros Cívicos das 
Freguesias e Sedes das Juntas de Freguesia.
Em termos culturais, os grandes eventos promovidos 
pelo Município integram e promovem a realização de um 
diversidade de espetáculos trazendo a Ponte de Lima 
grandes nomes da música como a galega Uxia, os irlan-
deses Niamh Ní Charra Band, ou os portugueses Quo-
rum Ballet, estes na dança e, de novo na música, Melech 
Mechaya, Música Profana, de Ponte de Lima, The Gift, 
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Sensible Soccers, Marta Ren & The Groovelvets, Voo-
doo Marmalade, Mundo Cão e Expensive Soul & Jaguar 
Band, abrindo-se as portas na Feira do Livro a bandas 
emergentes de Ponte de Lima, como The Kanguru Pro-
ject, Ash Tree e Big Red Panda.
Outras ações e eventos de grande visibilidade e relevân-
cia foram organizados pela Autarquia ou em parceria e/
ou com o apoio do Município, como o Festival Percursos 
da Música, as Marchas de S. João, a Vaca das Cordas, 
os Festivais de Folclore, o Encontro de Bombos Conce-
lhio, o Desfile da Tradição, os Encontros de Concertinas, 
as Bandas A Gosto, os Feirões Culturais, as Feiras das 
Antiguidades e Velharias, as Feiras de Artesanato (Arte-
salima), bem como, de entre outros, o Festival Internacio-
nal de Folclore “O Mundo a Cantar” e a Festa de Passa-
gem de Ano, em Freixo.
A descentralização cultural alargou-se em 2014 às ban-
das filarmónicas, a exemplo do excelente trabalho que 
os grupos de teatro amador têm realizado nas fregue-
sias, fruto dos protocolos estabelecidos com o Município, 
permitindo um maior apoio ao associativismo e à criação 
artística, através do apoio na apresentação de novas pro-
duções, no caso dos grupos de teatro e na realização de 
concertos musicais, no que concerne às banda filarmó-
nicas.
Desta forma, foram várias as freguesias que receberam 
espetáculos de teatro e concertos musicais, para além 
da apresentação das instituições envolvidas em espetá-
culos e concertos realizados no Teatro Diogo Bernardes 
e, mais ainda, na área teatral, algumas manifestações de 
rua tradicionais como a “Sarrada da Velha”.
A época festiva da Páscoa teve programa próprio envol-
vendo todas as cerimónias religiosas, a par com exposi-
ções, um concerto temático e o espetáculo de rua “Entra-
da Triunfal de Jesus em Jerusalém”.
Os espetáculos realizados fora do Teatro Diogo Bernar-
des e do Auditório Rio Lima, num total de 75, sem contar 
com os eventos de maior expressão e sempre difíceis 
de contabilizar, como a Vaca das Cordas ou as Feiras 
Novas, foram apreciados por cerca de 175.000 pessoas.
De entre as exposições levadas a cabo, para além das 
permanentes dos variados espaços municipais, desta-

cam-se “20 Anos do Caminho Português: 1993-2013”, no 
Paço do Marquês em virtude das obras de adaptação da 
Loja Interativa de Turismo na Torre da Cadeia Velha e, 
neste último espaço, “Pintura e Escultura: de Maria Oli-
veira Pinto”, “Ilustração de André Lima Araújo”, “Fotogra-
fia de Rogério Lopes”, “Olhar Ponte de Lima – Pintura 
de Puskas”, “O Caminho de Santiago pelas estrelas até 
onde a terra encontra o mar / Pintura de António Carva-
lho”, “Pintura de Catarina Vale” e, a exposição de rua, “40 
Anos da Universidade do Minho”, no Largo de Camões.
O Auditório Rio Lima, pelas suas características tem 
sido muito procurado por instituições concelhias, princi-
palmente por escolas e também o Município que a ele 
recorre para algumas manifestações culturais, que vão 
da música tradicional às apresentações de livros, de con-
gressos a espetáculos de teatro, de sessões de poesia 
à dança, de conferências à visualização de filmes, como 
aconteceu em Novembro com “Os Maias”, de João Bote-
lho, em que parte das filmagens foram rodadas em Ponte 
de Lima , com o apoio do Município.
Contabilizaram-se, em 2014, 55 ações no Auditório Rio 
Lima, que envolveram a presença de 10.778 pessoas.

O Teatro Diogo Bernardes, através da ação geral deno-
minada + Teatro Diogo Bernardes, subdividida pelas inú-
meras tendências artísticas ligadas às artes de palco (+ 
Teatro, + Dança, + Música, + Folclore, + Jazz, + Rock, + 
Comédia, + Música Clássica, + Canto, + Fado, + Teatro 
Infantil, + Teatro Amador, + Literatura, + Poesia, + Pop, 
+ Rap, + Hip hop, etc…), assume-se como verdadeiro 
centro de serviço público de cultura e a aproximação e 
cativação de novos e variados públicos são a prova que 
estamos no caminho mais correto, de forma a enraizar 
o espaço como uma sala de espetáculos em que o sen-
timento de pertença por parte da comunidade seja uma 
realidade constante.
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Durante o ano de 2014 passaram nomes de referência 
pelo palco do Teatro Diogo Bernardes, como Jafumega, 
Clã, Emmy Curl, Dear Telephone, A Jigsaw, Birds are In-
die, You Can’t Win Charlie Brown, Stereoboy, Erica Buett-
ner, Música Profana, Quinteto de Jazz de Isabel Ventura, 
Lacre, Gobi Bear, Associação José Afonso (Norte), Joana 
Amendoeira, Cavalheiro, Mundo Segundo, Melissa Oli-
veira & Jason Palmer, Helena Sarmento, A Naifa, Gospel 
Collective e Noiserv, na música; Aldo Lima, José Pedro 
Gomes, Jorge Mourato, Ricardo Peres, Carlos Areia, Pa-
trícia Candoso, Marta Fernandes, Paulo Patrício, Rosa 
Soares, Alberto Quaresma, Companhia de Teatro do Bo-
lhão, Tozé Martinho, Paula Marcelo, Luís Mascarenhas, 
Fernando Mendes, Carla Andrino, Cristina Areia, Frede-
rico Amaral e Sandra Barata Belo, no teatro; espectácu-
los de ballet e de dança contemporânea, a Companhia 
de Dança Contemporânea de Évora, na área da dança; 
e, na área da música clássica, o Concerto de Páscoa, a 
gala de ópera, o recital de música clássica e o espectá-
culo “Do Outro Lado… do Atlântico.”, estes últimos parte 
integrante do Festival Percursos da Música.
Foram efetivados 51 espetáculos que levaram ao Teatro 
Diogo Bernardes 9.187 espectadores, resultando numa 
média superior a 180 espectadores por espetáculo.
Convém destacar, por último, em relação ao número to-
tal dos espetáculos do Teatro Diogo Bernardes (51), que 

13 espetáculos foram da responsabilidade de instituições 
concelhias, o que representa uma percentagem superior 
a 25%, envolvendo 31 entidades sediadas no nosso terri-
tório (bandas, grupos de teatro, ranchos folclóricos, asso-
ciações, escolas de música, escolas de dança…).
O Arquivo Municipal, através do projeto E-Arquivos, digi-
talizou 26,182 imagens durante o ano de 2014, perfazen-
do um total, no final do ano, equivalente a 11.862 Proces-
sos de Obras e 107.392 imagens. No projeto Repositório 
Digital foram introduzidas um total de 560 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, deu-se início à descrição e digitalização do Ar-
quivo do Paço de Vitorino, num total de 632 documentos 
que corresponde a 8.358 imagens.
Foram digitalizados outros documentos, num total de 
1.844 imagens.
As atividades respeitantes ao Serviço Educativo, no ano 
letivo 2013-2014, foram as seguintes: Área de projeto “Os 
saberes e as artes tradicionais”; A caça ao documento no 
Reino da Informação; e 500 anos do foral manuelino de 
Rebordões Souto.
As visitas de estudo trouxeram ao Arquivo Municipal 
1.200 alunos.
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Das exposições, palestras, debates, apresentações de 
livros e outras acções realizadas ao longo do ano, pela 
sua ligação a Ponte de Lima, é obrigatório deixar aqui a 
competente listagem: Exposição “Os limianos na Gran-
de Guerra: centenário da I Guerra Mundial (1914-2014)”; 
Conferência “Juiz Conselheiro Pinto Osório”; Apresenta-
ção do livro “História e genealogia familiar: famílias con-
vergentes do Visconde de Nova de Famalicão”, de Ale-
xandra Pereira de Castro; Palestra/debate sobre “O Inte-
gralismo Lusitano: Xavier Cordeiro”; Lançamento do livro 
“João Marcos: biografia e bibliografia”, de Cláudio Lima; 
Workshop “Paleografia avançada”; Conferência “Norton 
de Matos e a I Guerra Mundial”; Jornada “Gestão, preser-
vação e acesso à informação digital”; Reunião do Gru-
po de Trabalho dos Arquivos do Alto Minho em Ponte de 
Lima e Prémio A. Almeida Fernandes – História Medieval 
Portuguesa 2014.
Ao nível das consultas presenciais, foram efetuadas 433 
requisições, tendo sido consultados 662 documentos, 
essencialmente os que integram o denominado arquivo 
histórico, no entanto, registaram-se também consultas de 
Processos de Obras Particulares, por parte dos respeti-
vos proprietários.
Foram criados na Base de Dados ARCHEEVO um total 
de 5.150 registos. Ao nível das estatísticas do website 
do Arquivo Municipal, registaram-se 39.044 visualizações 
da página, o que corresponde a 3.327 utilizadores/visi-
tantes únicos e 4.530 sessões.
Ao nível do arquivo intermédio, procedeu-se à reorga-
nização do depósito 3, designadamente dos processos 

de correspondência, com o intuito de otimizar o espaço; 
transferiram-se 57,12 metros lineares de documentação 
para o arquivo dos Paços do Concelho e 21,95 metros 
lineares para o Arquivo Municipal dos diversos serviços 
produtores do Município.
O Arquivo continuou a desenvolver um intenso trabalho 
ao nível da digitalização de documentação do arquivo in-
termédio, estando perto da sua finalização.
Cada vez mais, a Biblioteca Municipal apresenta-se 
como um serviço cultural, informacional, educativo e 
lúdico onde se pode aceder livre e gratuitamente à in-
formação e ao conhecimento. Rege-se por diretrizes di-
recionadas para o combate à infoexclusão e à iliteracia 
tecnológica e informacional, premissas decisivas para 
uma correta competitividade e desenvolvimento econó-
mico e social.
No decorrer do ano de 2014 a Biblioteca Municipal teve 
um movimento total de 13.858 documentos por emprés-
timo. Verifica-se um aumento significativo dos emprésti-
mos devido às aquisições de novos livros, sobretudo as 
novidades editoriais, privilegiando-se, também, a compra 
de novos DVD’s e CD’s. O elevado empréstimo deve-se, 
igualmente, à revisão efetuada no catálogo, assim como 
à forte divulgação exercida no website e no facebook, 
permitindo uma resposta aos utilizadores mais fácil, se-
gura e rápida.
Em termos de utilizadores, recebeu ao longo do ano de 
2014 a visita de 47.848 pessoas, impulsionadas pelos se-
guintes fatores: dinamização de atividades para escolas; 
visitas de escolas para pesquisa de informação; visitas 
de escolas para conhecer as exposições; leitura diária 
de jornais; empréstimo domiciliário; consulta de docu-
mentação; utilização do espaço para estudo (estudantes 
universitários); e utilização do espaço para uso exclusivo 
dos postos de internet.
Foram inscritos 614 novos leitores, totalizando, neste 
momento, 10.166 utilizadores registados.
O fundo documental cresceu com aproximadamente 
1.000 documentos que deram entrada neste serviço atra-
vés de compra, oferta e permutas. Verifica-se um aumen-
to generalizado por todas as classes, com maior incidên-
cia na literatura, muitas vezes por sugestão dos leitores 
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e, também, um acréscimo do Fundo Local com obras re-
ferentes a Ponte de Lima ou sobre autores limianos.
Em 2014 foram desenvolvidas várias iniciativas de pro-
moção do livro e da leitura para todos os tipos de públi-
co-alvo, destacando-se as seguintes pela sua pertinên-
cia e regularidade:

•	Apresentação de Livros/ Encontros com escritores – 14 
sessões de apresentação de livros dando-se a conhecer 
autores limianos, assim como, escritores atuais que 
figuram entre os mais reconhecidos, divulgando-se e 
apresentando-se novidades editoriais. De salientar 
que as apresentações de livros direcionaram-se para 
o público infantil e para o público adulto, sendo que as 
Bibliotecas Escolares, através do apoio da Biblioteca 
Municipal, também realizaram encontros com 
escritores, principalmente, de literatura infantil. 

•	Exposições – Estiveram patentes neste espaço, de janeiro 
a dezembro, 8 exposições que se aliaram a amostras 
documentais e temáticas efetuadas nas diferentes 
salas deste serviço, nomeadamente 24 exposições 
bibliográficas/documentais na Sala de Adultos e 14 
exposições temáticas na Sala Infanto-Juvenil.

•	Concursos – Foram dinamizados 4 concursos 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’, direcionados para o público escolar 
de todos os agrupamentos de escolas e também para 
o público em geral, promovendo o livro e a leitura e, 
também, a história local.

•	Bebéteca – Os mais pequenos também foram 
contemplados com iniciativas, através de 9 sessões de 
promoção do livro e da leitura que aglutinaram momentos 
musicais e ateliês criativos. Esta acção realizou-se no 
último sábado de cada mês (com exceção dos meses 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 leitura desde 
o berço, com a participação aproximada de 15 crianças 
por sessão, sempre auxiliadas pela família ou amigos, 
num total de 140 participantes.

•	Cinema Sénior – Esta iniciativa é direcionada para 
instituições com valências para idosos que mensalmente 
visitam a Biblioteca Municipal para assistirem a filmes 
em língua portuguesa, sobretudo de cariz local e que 
incidem sobre os costumes, tradições, cantares, locais 
e monumentos do Alto Minho. Decorreu durante doze 
meses e contou com a participação total de cerca de 
200 idosos.

•	Bibliosénior – Este projeto foi dinamizado em 14 
instituições com valências para idosos tendo por base 
a temática “Semear para melhor comer: a agricultura 
ontem e hoje”, a qual culminou com a realização de 
um livro onde os idosos retrataram a agricultura no seio 
familiar, recuando no tempo e nas memórias.

•	 “Escutar, Ler… Imaginar e Aprender” – Projeto de 
promoção do livro e da leitura desenvolvido para 
crianças de 23 instituições de ensino e de solidariedade 
social do concelho, com um total de 95 sessões 
dinamizadas.

•	Oficinas Criativas – Ao longo do ano realizam-se 7 
oficinas criativas com o objetivo de fomentar o gosto 
pelo livro e pela leitura, através da dinamização 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 105 
participantes.

A Biblioteca Municipal organizou e dinamizou a Feira do 
Livro e a Feira do Livro Limiano. Ambos os eventos, o 
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primeiro realizado no Verão e o segundo no Natal, decor-
reram este ano, e pela primeira vez, em espaços diferen-
tes, tendo-se verificado um aumento substancial de pú-
blico e de vendas. O aumento de público é revelador de 
que se deve continuar a apostar neste tipo de iniciativas, 
diversificando-as com um conjunto de atividades que ca-
tivem a sua participação: novidades editoriais; desconto 
usufruído na compra de livros; presença de escritores; 
espetáculos para o público infantil e concertos musicais 
que atraiam o público adulto.
Através da Biblioteca Itinerante disponibilizou o emprés-
timo de documentação a 9 estabelecimentos de ensino 
que, neste momento, não possuem Biblioteca Escolar, 
num total de 1.020 livros emprestados.
O SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 
prestou apoio a 18 Bibliotecas Escolares do concelho de 
Ponte de Lima, através de serviço técnico especializa-
do, da dinamização do empréstimo interbibliotecas e do 
desenvolvimento de atividades conjuntas nas áreas da 
promoção da leitura, da literacia, da informação e da ani-
mação cultural.
A Biblioteca Municipal foi a responsável, tal como já ti-
vemos a oportunidade de referir no Capítulo dedicado à 
Educação, pela disponibilização de toda a logística ne-
cessária para a implementação e funcionamento do Pro-
jeto Soy Niño, Sou Criança.
O Museu dos Terceiros desenvolveu ao longo do ano 
2014 as exposições temporárias previstas: “Presépios 
das Escolas do Concelho”, “Mater Dolorosa” e “Patrimó-
nio Religioso das freguesias do concelho- Vitorino dos 
Piães e Navió”.
Todas as exposições temporárias foram acompanhadas de 
um programa paralelo dos Serviços Educativos e de Co-
municação do Museu, que de resto têm desenvolvido com 
o público escolar muitas atividades que vão desde a “Área 
Projeto” às visitas guiadas. No ano de 2014, o tema da área 
projeto foi a Agricultura Familiar tendo-se estabelecido al-
gumas parcerias com entidades locais para que as turmas 
envolvidas tivessem contacto com os objetivos traçados.  
Das restantes atividades para públicos não escolares 
destacamos as Conversas com Arte, este ano com a 
presença do Diretor Regional da Cultura do Norte, bem 

como a viagem pelos Mosteiros da Galiza e Norte de Por-
tugal, incentivando mais uma vez ao conhecimento do 
património sacro. No ano de 2014 a viagem teve lotação 
esgotada verificando-se que o ciclo de viagens está a ter 
o sucesso que se pretendia.
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. 
Passaram pelo Museu dos Terceiros 9.217 pessoas, o 
que representa um aumento de 1% em relação ao ano 
anterior, podendo-se afirmar que num contexto social e 
económico difícil é muito positivo.
No Museu do Brinquedo Português houve um reajusta-
mento nas exposições definidas pois a exposição que era 
para ser realizada em parceria com o Museu dos Bis-
caínhos, foi adiada por parte dessa instituição. Logo a 
proposta recaiu numa mostra de brinquedos que tinham 
sido doados, por visitantes, desde a abertura do museu 
ao público em 2012 até dezembro de 2013; fazendo-se 
assim uma homenagem àqueles que doaram os seus 
brinquedos. Abriu esta exposição integrada nas comemo-
rações do Dia Internacional dos Museus, dia 18 de maio, 
e intitulou-se “Brinquedos Generosos”.
Ainda durante 2014, foi trabalhada uma nova plataforma 
de inventário em parceria com a Keep Solutions, permi-
tindo uma ligação em rede de todas as bases de dados 
de património concelhio inventariado, facilitando a pes-
quisa e o acesso à informação. Realizou-se a entrada de 
todas as peças doadas que já ultrapassaram as 900, bem 
como a sua organização nas reservas.
No Museu do Brinquedo Português, foram ainda pro-
movidas várias atividades para público escolar e sénior, 
destacando-se o ciclo de ateliers este ano dedicado aos 
Fantoches e Formas Animadas que decorreu durante 
dois sábados.
Promoveram-se, ainda, várias Festas de Aniversário, 
bem como as ações decorrentes da gestão de coleções, 
como a manutenção e a continuação da inventariação da 
coleção do Sr. Carlos Anjos.
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O Museu do Brinquedo Português registou no ano 2014 
a presença de 19521 visitantes, ou seja um aumento de 
5% em relação ao ano anterior.
Quanto às restantes estruturas museológicas, para o 
Centro de Interpretação do Território realizaram-se os 
levantamentos de imagem e testemunhos do patrimó-
nio imaterial a ser retratado nos conceitos expositivos. 
Reformulou-se o inventário do antigo Museu Rural e 
tratou-se todo o espólio, que ultrapassa as duas cente-
nas de peças.
Durante o ano de 2014 foram adquiridos para o Centro de 
Interpretação da História Militar os diversos equipamen-
tos previstos na Candidatura ao PRODER (mobiliário para 
a receção, vitrinas, manequins, mesa interativa). Foram 
iniciadas e concluídas todas as intervenções no edifício 
tendentes à sua mais correta adaptação à nova função 
museológica. Foi igualmente fechada a elaboração dos 
conteúdos expositivos referentes aos painéis, às maque-
tes e aos figurinos militares que vão ser reconstituídos no 
Centro. O fornecimento destes principais suportes ao pro-
jeto museográfico encontra-se na sua fase final.
O Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde 
foi apetrechado durante 2014 e concluídos os conteúdos 
para ser aberto ao público em 2015, conforme o previsto. 
Também foi concluída uma das candidaturas à ON2, es-
tando a ser terminado o segundo projeto. Durante 2014 
já decorreram algumas ações de sensibilização e apre-
sentação do projeto aos produtores da Região dos Vinho 
Verdes.   
Com o intuito de suprir e complementar a oferta existen-
te, incentiva-se a implementação de Ações que permitam 
promover os conhecimentos da cultura patrimonial e am-
biental do concelho. O Ciclo de Ateliês com Arte, projeto 
desenvolvido pelos diversos serviços culturais e ambien-
tais do Município pretendeu dinamizar ateliês que promo-
vam, entre outras temáticas, os produtos locais.

3. DESPORTO, JUVENTUDE E TEMPOS 
LIVRES

O desporto em Ponte de Lima continua a ser uma área me-
recedora de especial atenção e dedicação cada vez mais 
proeminente por parte, tanto do Município, como das suas 
Associações Desportivas/Clubes e população em geral.
É por estas razões que o Município tem investido, ano 
após ano, na criação e implantação de mais e melhores 
instalações, espaços e equipamentos desportivos.
A construção dos Pavilhões Gimnodesportivos da Feito-
sa e da Facha, inaugurados em 2014, insere-se na es-
tratégia de integração e otimização de equipamentos. 
Estes equipamentos foram construídos numa perspetiva 
integrada do planeamento e da rentabilização dos inves-
timentos, procurando-se dar resposta às necessidades 
formativas associadas aos Centros Educativos existen-
tes, bem como, alargar a oportunidade da prática de des-
porto à população destas e das freguesias vizinhas. Já 
o Pavilhão Gimnodesportivo da Ribeira, apesar de pra-
ticamente concluído, apenas entrou em funcionamento 
em 2015. O Município submeteu estes investimento no 
regime de Overbooking ao nível do ON2 – O Novo Nor-
te – Equipamentos para a Coesão Local, aguardando-se 
neste momento pela decisão final de financiamento.
Com estas intervenções, entre outras, iremos contribuir 
em larga medida para o aumento da área desportiva 
útil existente no concelho e a dotação recomendada na 
UNESCO (4m2 de área desportiva útil /habitante).    
De salientar, que por motivos de obras na Escola Secun-
dária de Ponte de Lima, foi dada continuidade ao proto-
colo com a Parque Escolar, I.P., para que os respetivos 
alunos pudessem usufruir do Pavilhão Municipal para a 
prática letiva da disciplina de Educação Física.
A Piscina Municipal de Ponte de Lima manteve o mesmo 
nível de utilização do ano anterior, tendo-se concluído as 
intervenções relativas à melhoria da eficiência energética 
previstas na candidatura ao POVT.
A Piscina de Freixo está a prestar um serviço importan-
tíssimo à comunidade escolar da zona do Agrupamento 
de Escolas de Freixo e às atividades desportivas promo-
vidas pela Casa do Povo local, bem como, aos cidadãos 
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desta área geográfica. Também neste equipamento fo-
ram realizadas as ações previstas de melhoria da eficiên-
cia energética financiadas pelo POVT.
Com o objetivo de assegurar o fomento desportivo no conce-
lho, o Município de Ponte de Lima deu continuidade aos pro-
tocolos celebrados com as juntas de freguesias para a gestão 
das instalações desportivas implantadas em cada freguesia.
Em 2014 foi aberto o concurso para a contratação da em-
preitada do Parque da Vila - Parque Urbano de Ponte 
de Lima, na Mata da D. Inês. Esta área de recreio e la-
zer está destinada ao convívio da população, provido de 
equipamentos e estruturas para o exercício da atividade 
física e para descanso, a qual disponibilizará um circuito 
de manutenção construído em madeira, com o objetivo 
de incutir o desporto saudável no dia-a-dia da população, 
um parque infantil em madeira, um trial bike - pequena 
pista fechada em saibro com pump track e curvas sobre-
levadas, para as atividades mais radicais.
Em 2014, o Bike Park de Ponte de Lima organizou vários 
eventos desportivos dos quais se destaca Campeonato 
Nacional de Enduro com 160 inscritos e o DHI internacional 
Ponte de Lima (prova internacional de downhill) com 230 
inscritos. Paralelamente, ao longo do ano em parceria com 
a Quinta de Pentieiros e em colaboração com as várias es-
colas do concelho, desenvolveram-se atividades de forma-
ção com a participação de cerca de 300 alunos. Este es-
paço 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. 
Apesar das dificuldades sentidas pela MOVIJOVEM, o 
Município continuou a assegurar o alojamento às classes 
jovens dos clubes nas Pousadas de Juventude do país.
O Município deu continuidade à estratégia de promoção 
e reconhecimento do território enquanto destino de exce-
lência para a prática das atividades náuticas, tendo imple-
mentado um conjunto de ações de formação e organiza-
ção de eventos náuticos previstos no projeto do Centro 
de Mar para 2014, em parceria com o Centro Náutico de 
Ponte de Lima. Destas atividades destacam-se as seguin-
tes: Férias Náuticas de Verão; Campeonato Regional de 
Canoagem Norte; Descida Turística do Rio Lima; Primei-
ras Pagaiadas; Atividade Náutica em Contexto Escolar.

O Município apresentou no final de 2014 e apesar da 
obra já se encontrar concluída, o investimento realizado 
relativo à Ampliação das Instalações de Apoio às Ativi-
dades Náuticas (Centro Náutico) ao ON2 em regime de 
Overbooking, tendo-se dado início à elaboração do pro-
jeto da 2ª fase de ampliação e beneficiação do Centro 
Náutico e solicitado os necessários pareceres. 
Foi concluído o projeto de Recuperação do Açude com 
pareceres favoráveis por parte das entidades competen-
tes, esta é outra medida que irá permitir criar melhores 
condições para a prática da canoagem e cuja construção 
será iniciada já em 2015.
Conforme estava previsto, foram concluídas as obras rela-
tivas à ampliação das infraestruturas do Campo do Triunfo 
(balneários).
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.
Foi dado apoio financeiro, técnico e logísticos aos vá-
rios clubes e associações desportivas do concelho, bem 
como, apoio à realização de eventos e provas desporti-
vas.
Do conjunto de Protocolos celebrados destacam-se aque-
les que foram realizados com a “Associação Desportiva Os 
Limianos” o Clube Náutico e a Escola Desportiva Limiana. 
Em maio do ano passado o Município promoveu mais uma 
edição do “Desafio Jovem - Festa da Juventude Limiana”, 
enquanto contributo para a criação de novos mecanismos 
de promoção da participação dos jovens na vida pública 
e durante o qual foram realizadas várias atividades desde 
workshops, stands informativos, dança, karts, atividades 
desportivas, música e atividades radicais.
Foi também promovida com 
grande sucesso a II Festa da 
Gente Miúda que sendo dedi-
cada aos mais jovens integra, 
entre outras atividades, a reali-
zação de peças de teatro, ses-
sões de karaoke, espetáculos 
de dança e musicais, ateliês, 
insufláveis, pinturas faciais, etc.
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4. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

A questão relativa ao desemprego e as consequências 
que daí advêm, continuam a fazer da inclusão social uma 
prioridade da atuação municipal. Como tal, reforçamos 
a aposta em iniciativas, programas e projetos de ação 
social. A autarquia tem levado a cabo um conjunto de po-
líticas sociais com o objetivo de minimizar as condições 
vulneráveis em que algumas pessoas vivem e que não 
desatendem as questões envoltas da cidadania.
A política da Acão Social do Município tem procurado ir 
de encontro às necessidades e problemas das popula-
ções, tanto numa perspetiva reparadora como preventi-
va, recorrendo à dinâmica das parcerias e rentabilizando 
os recursos, com o objetivo de promover o desenvolvi-
mento social local.
O apoio aos grupos mais vulneráveis como as crianças, 
idosos e pessoas portadoras de deficiência, tem sido efe-
tuado em parceria com as Instituições Particulares de So-
lidariedade Social e outras instituições de cariz filantrópi-
co, através da atribuição pontual de subsídios, apoio na 
realização de obras de construção ou beneficiação dos 
equipamentos sociais e apoio financeiro na aquisição de 
viaturas. 
Estes propósitos apenas são possíveis através de uma 
intervenção integrada e transversal, quer em articulação 
com os vários serviços do Município e entidades públicas 
com competências nesta matéria, quer no apoio, estímu-
lo e fomento de iniciativas das instituições locais.
Em 2014 foi concluído o Diagnóstico Social do Concelho, 
aprovado pelo CLAS (Conselho Local de Ação Social) de 
Ponte de Lima a 29 de Janeiro, tendo-se também elabo-
rado o Plano de Desenvolvimento Social e o Plano de 
Acão Anual, em articulação com o Projeto “Capacitar para 
a Qualificação e Inovação das Redes Sociais do Minho-
-Lima”, que foi aprovado por aquele órgão a 28 de Maio.
O Município garantiu o necessário apoio a jovens e adul-
tos desempregados no desenvolvimento do seu percur-
so de inserção ou reinserção no mercado de trabalho 
através do GIP (Gabinete de Inserção Profissional). Das 
várias inscrições, umas foram direcionadas diretamente 

para captação de emprego e outros encaminhadas para 
ações de formação. Em 2014 registaram-se 139 novas 
candidaturas, menos 69 do que o ano anterior.
O Município foi promotor de 41 candidaturas no âmbito 
do Programa Emprego Inserção que tem como público-
-alvo desempregados subsidiários podendo desta forma 
melhorar as suas competências socioprofissionais com 
vista a integração no mercado de trabalho e 9 candida-
turas no âmbito do Programa Emprego Inserção + para 
beneficiários do Rendimento Social de Inserção que têm 
assim a oportunidade de melhorar as suas competências 
socioprofissionais com vista à integração no mercado de 
trabalho. 
O projeto Casa Amiga, como é do conhecimento geral, 
prevê a disponibilização de condições habitacionais a 
grupos sociais desfavorecidos contribuindo desta forma 
para o bem-estar da população, minimizando as condi-
ções vulneráveis em que algumas pessoas vivem e a 
rentabilização de recursos locais através da reabilitação 
de imóveis que deixaram de servir as suas funções. No 
âmbito deste projeto o Município disponibilizou até à data 

um total de 25 fogos, estando em projeto mais quatro 
fogos cujas obras serão iniciadas em 2015.
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 apoiadas, em 2014, 22 novas famílias ao 
nível da beneficiação das suas habitações.
No âmbito da Ação Social Escolar foi dado apoio nas re-
feições, livros e outro material escolar a crianças da edu-
cação pré-escolar, alunos dos ensinos básico e secun-
dário 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 2013/2014 o apoio às 
refeições escolares ascendeu a cerca de 600.000,00 € 
para as crianças do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do conce-
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lho. Neste contexto, mais de 560 alunos do primeiro ciclo 
do ensino básico foram apoiados na aquisição de livros e 
material escolar.
No âmbito do apoio técnico e financeiro à construção de 
equipamentos sociais decorreram as seguintes obras:

•	Centro de Dia da ALTI Cepões, foi concluída a 
construção desta valência;

•	Centro de Atividades Ocupacionais para Pessoas com 
Multidificiências” da AAPEL, foi concluída a construção 
desta valência;

•	Centro Comunitário de Arcozelo da Santa Casa da 
Misericórdia, obra concluída;

•	Creche da Casa do Povo de Freixo, obra a decorrer;

Foi também dado apoio financeiro para aquisição de via-
turas, nomeadamente para o Serviço de Apoio ao Domi-
cílio e de transporte de crianças e idosos às IPSS’s e 
Juntas de Freguesia e outras entidades públicas que de-
senvolvem atividades de voluntariado e caritativas.
Através da Fundação António Feijó apoiaram-se várias 
pessoas carenciadas na aquisição de equipamento oftal-
mológico.
Tendo em conta as carências existentes no que diz res-
peito a pessoas portadores de deficiência, idosos e pes-
soas que necessitem temporária ou definitivamente de 
ajudas técnicas, por motivos de perda de autonomia fí-
sica ou psicológica, temporária ou definitiva, foi possível 
através do Banco de Ajudas Técnicas continuar a apoiar 
essas situações através da cedência de camas articula-
das, colchões de pressões alternas e cadeiras de rodas.
Através da Comissão de Proteção e Crianças e Jovens 
(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 suscetíveis de 
afetar a segurança, saúde, formação, educação ou de-
senvolvimento integral das crianças e jovens.

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 +), com a finalidade de 
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.
O Cartão Municipal Famílias Numerosas pretende contri-
buir para a dignificação e melhoria das condições de vida 
das famílias, em especial da “Família Numerosa”, com-
posta por agregados familiares que tenham a seu cargo 
três ou mais filhos. O acesso a este Cartão tem como 
finalidade permitir às pessoas que se enquadrem no âm-
bito do respetivo conceito, obter descontos em produtos 
e serviços da autarquia e eventualmente de algumas em-
presas ou instituições dos vários setores de atividade do 
concelho. O cartão Municipal Famílias Numerosas está 
disponível deste novembro do ano passado, tendo sido 
atribuídos 21 cartões até ao momento.
Ficou também disponível, a partir de novembro de 2014, 
o acesso ao Cartão Municipal Sénior que visa contribuir 
para a dignificação e melhoria das condições de vida da 
pessoa com 65 anos ou mais através da atribuição de 
um conjunto de benefícios e facilidade de acesso aos vá-
rios serviços culturais, desportivos, recreativos e de lazer, 
entre outros, promovidos pelo Município. Neste contexto 
foram atribuídos 29 cartões até ao momento.
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5. EMPREGO E ECONOMIA (INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS)

5.1 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO
Apesar das dificuldades que se continuam a sentir, duran-
te 2014 registaram-se alguns sinais positivos em termos 
do investimento empresarial no concelho, em concreto no 
número de empresas que recorreram ao Município à pro-
cura de um espaço para se localizarem nos Pólos Empre-
sariais e Industriais da Gemieira e da Queijada, algumas 
das quais concretizaram a aquisição dos respetivos lotes.
Mesmo perante o esforço financeiro que tal representa, 
tem sido possível à autarquia manter os benefícios fiscais 
que dependem de decisão dos órgãos municipais. Para 
além de ser uma medida diferenciadora e que confere 
alguma atratividade ao nosso território este tipo de medi-
das permite libertar liquidez às empresas já instaladas e 
às famílias do concelho. Enquanto for orçamentalmente 
possível, o Executivo irá tentar manter estas medidas.
O Município continua, naquilo que é o seu campo de atua-
ção e intervenção, a promover as condições de atrativi-
dade à localização de novas empresas, nomeadamente 
no que diz respeito aos benefícios fiscais que dependem 
diretamente da decisão dos órgãos autárquicos. Assim, e 
para além dos preços relativamente baixos de venda dos 
terrenos do Pólos Industrias da Gemieira e da Queijada, 
foram mantidas a seguintes condições:
- Isenção do pagamento da Derrama Autárquica;
- Redução do IRS em 5% correspondente à parcela de 
competência Municipal no âmbito da Lei das Finanças 
Locais;
- Baixos custos dos serviços.
- Baixa taxa de IMI – 0,32 %
No sentido de valorizar os nossos Pólos Industriais da 
Gemieira e da Queijada, foi feito o estudo para a melhoria 
da sinalética indicativa, tendo-se avançado com a insta-
lação de fibra ótica dentro no interior do Pólos Industriais 
da Gemieira e da Queijada, permitindo o acesso direto a 
serviços de Internet às empresas.
Tendo em consideração o cumprimento da legislação e 
das diretrizes de implementação do Licenciamento Zero, 
deu-se continuidade aos trabalhos de atualização e de 

adaptação legal de regulamentos internos e da tabela de 
taxas do Município.
Para além das atribuições e competências resultantes do 
sistema político vigente, o Município manifesta preocupa-
ções ao nível do desenvolvimento e da procura iniciativas 
que gerem sinergias que beneficiem e promovam Ponte 
de Lima, continuando a apostar preferencialmente naqui-
lo que são os seus recursos endógenos que podem ser 
economicamente valorizados.
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 pro-
jetos locais.
O Projeto Terra FINICIA pretende estimular e orientar in-
vestimentos a realizar por Micro e Pequenas Empresas 
existentes ou em fase de criação no Concelho de Ponte 
de Lima, com atividade ou projeto empresarial de relevân-
cia local. A constituição deste fundo tem como objetivo fa-
cilitar o acesso ao financiamento das empresas de menor 
dimensão, bem como, das empresas em fase de start-up, 
que tradicionalmente apresentam maiores dificuldades na 
ligação ao mercado financeiro. Pretende-se, desta forma, 
colocar a disposição das micro e pequenas empresas do 
concelho um produto inovador e atrativo, quando compa-
rado com os demais disponíveis no mercado.
O Projeto Terra Incubadora visa contribuir para o fomen-
to de iniciativas empresariais inovadoras ou o desenvol-
vimento de produtos inovadores, através da cedência de 
espaços. Estas medidas são complementares e visam ala-
vancar o potencial de crescimento dos projetos envolvidos. 
O Gabinete Terra disponibiliza ainda a informação e do-
cumentação essencial para apoiar os empreendedores 
interessados em apresentar uma candidatura. Estas me-
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didas são complementares e visam alavancar o potencial 
de crescimento dos projetos envolvidos. A estas medidas 
associa-se o apoio técnico por parte da equipa afeta a 
estes serviços.
Ainda em relação à promoção dos recursos endógenos 
foi dada continuidade às ações previstas no âmbito do 
Projeto “Granito das Pedras Finas de Ponte de Lima”, in-
tegrado no Projeto Âncora Artes e Produtos Tradicionais, 
que em paralelo à criação do Pólo Industrial das Pedras 
Finas, dá especial importância às ações de caráter ima-
terial que promovam a “afirmação da marca com novos 
produtos e novos mercados”. Este último teve, em 2014, 
o seu ano cruzeiro sendo que todas as ações previstas 
foram desenvolvidas de acordo com os cronogramas 
previstos. Assim, em 2014, e concluído o procedimento 
de contratação pública dos serviços de certificação re-
gistou-se o avanço dos trabalhos do ponto de vista das 
atividades físicas e ensaios laboratoriais. No que respei-
ta a ação “novas soluções de design: propostas para o 
granito” importa destacar a elaboração do catálogo, em 
fase de conclusão, e criação de uma marca de mobiliário 
urbano por parte do parceiro do projeto. Foram elabora-
dos vários documentos de trabalho/estudos relacionadas 
com a temática do marketing, internacionalização e no-
vos mercados tendo sido lançado pelo Intituto Politécnico 
de Viana do Castelo (IPVC) o procedimento referente ao 
plano de marketing para o Granito das Pedras Finas. Por 
último, referir que o Plano de Intervenção em Espaço Ru-
ral (PIER) foi desenvolvido dentro do plano de trabalhos 
previsto com a elaboração dos diversos documentos téc-
nicos tendo entrado na sua fase final de elaboração.
Também com enquadramento no processo de implemen-
tação da Estratégia de Eficiência Coletiva do Minho IN, 
o Município participa nos projetos financiados pelo ON2, 
Enoturismo Minho IN II, juntamente com a Comissão de 
Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e no Minho In 
- Marketing Territorial. Este último constitui um projeto 
transversal de marketing territorial executado em parce-
ria pelas CIM do Alto Minho, Ave e Cávado. 
Já no que diz respeito ao Enoturismo Minho IN II, o Mu-
nicípio avançou com praticamente todas as ações aí pre-
vistas, nomeadamente estudos, elaboração de conteúdos, 
equipamentos expositivos e promoção, pois são funda-

mentais na medida em que integram o futuro Centro de 
Interpretação e Promoção do Vinho Verde cuja obra de 
reconstrução e valorização da Casa Torreada dos Barbosa 
Aranha, onde o mesmo irá funcionar, também financiada 
pelo ON2 – O Novo Norte, ficou concluída no final de 2014.

Foi dado apoio à AEPL (Associação Empresarial de Pon-
te de Lima) no âmbito das iniciativas para a promoção do 
comércio local, nomeadamente durante época natalícia. 
Em parceria ou através da CIM Alto Minho pretendeu-se 
assegurar em 2014 a dinamização e execução de um 
conjunto de iniciativas, abrangendo, nomeadamente, as 
seguintes vertentes que a seguir se identificam.

•	Apoio ao Empreendedorismo, procurando desenvolver 
esforços no sentido de consolidar a Rede, destacando-
se, nomeadamente, a dinamização da iniciativa 
piloto EMER – Empreendedorismo em Meio Rural no 
Alto Minho, promovida pela Secretaria de Estado da 
Alimentação em parceria com uma rede institucional 
de apoio ao desenvolvimento económico e social do 
Alto Minho, com o objetivo de promover o surgimento 
e concretização de novas ideias de negócio, geradoras 
de emprego, de riqueza e de competitividade, 
nomeadamente, através da criação de sinergias e de 
condições de apoio ao empreendedorismo de base 
rural. Neste âmbito, das cerca de 190 ideias de negócio 
referenciadas no Alto Minho, foram selecionados 40 
empreendedores (4 por município), atendendo ao 
nível de maturação mais elevado do projeto, que 
beneficiaram de apoio específico na estruturação e 
viabilização da sua ideia de negócio. 

•	Empreendedorismo Social, onde se pretendeu 
assegurar o acompanhamento e finalização do projeto 
“Capacitar para a Qualificação e Inovação das Redes 
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Sociais do Minho-Lima”, que previa o desenvolvimento 
de um conjunto de iniciativas junto das entidades que 
integram as Redes Sociais do Alto Minho, abrangendo 
nomeadamente: (i) elaboração do Estudo de Roadmap 
do Empreendedorismo Social no Alto Minho; (ii) 
realização de ações de capacitação e de sensibilização; 
(iii) estruturação de uma bolsa de projetos sociais;

Concluído o Plano de Desenvolvimento do Alto Minho, 
promovido através da CIM Alto Minho concretizou-se 
em junho de 2013 a assinatura do Pacto Territorial “Alto 
Minho 2020”, envolvendo o compromisso e a participa-
ção de mais de 70 instituições que intervêm no território. 
Esta estratégia de desenvolvimento territorial teve como 
objetivos consensualizar uma visão para este espaço 
regional, as suas prioridades de desenvolvimento e as 
principais iniciativas e projetos a concretizar no horizon-
te 2020, a mesma veio a constituir-se em 2014 como a 
EIDT2015-2020 para o Alto Minho (Estratégia Integrada 
de Desenvolvimento Territorial) tendo sido entretanto for-
malmente reconhecida pela Comissão Interministerial de 
Coordenação do “Portugal 2020”.
Esta iniciativa sistematiza uma visão estratégica para o 
Alto Minho, com vista a assegurar a melhoria sustenta-
da dos níveis de competitividade territorial, devidamen-
te atualizada, coerente e articulada, disponibilizando um 
instrumento orientador da sua ação, auxiliando os mu-
nicípios nos processos de tomada de decisão através 
da identificação de caminhos críticos, da antecipação 
de cenários e propostas alternativas e suas consequên-
cias. Este documento será fundamental na justificação e 
enquadramento de investimentos a realizar no próximo 
Quadro Comunitário de Apoio.

5.2 - TURISMO
Sendo este um sector da maior importância para o de-
senvolvimento económico do concelho, foram vários os 
projetos e iniciativas levadas a cabo pelo Município no 
sentido do seu crescimento e valorização. 
Em 2014, foi inaugurada a Loja Interativa de Turismo de 
Ponte de Lima, a funcionar em rede no âmbito da plata-
forma promovida pelo Turismo Porto e Norte de Portugal, 
financiada pelo ON2 – O Novo Norte.

Neste contexto foram ainda elaborados 5 roteiros turísticos 
com as seguintes temáticas: “Roteiros Geral de Ponte de 
Lima” (que agrega informação diversa sobre o património, 
eventos, gastronomia e vinho), “Cultura e Património”, “Ro-
teiro Temático do Centro Histórico”; “Guia de atividades de 
turismo de ar livre e de turismo cultural” e “Jardins de Pon-
te de Lima”. Também financiados pela mesma candidatura 
foram produzidos 3 vídeos promocionais com os seguintes 
temas: “Ambiente”, “Cultura e Património” e “Enogastrono-
mia Limiana’ e o Website específico relativo ao Turismo de 
Ponte de Lima. Estes meios promocionais irão ser ampla-
mente distribuídos e divulgados muito em breve. 
Em março de 2014 foram inauguradas as Casas Além 
da Ponte n.º 9 e 24, também elas financiadas ao abrigo 
daquele Programa no âmbito da Regeneração Urbana.
O Município tendo encontrado uma possibilidade de fi-
nanciamento para o investimento anteriormente realiza-
do na Clara Penha – Casa dos Sabores, submeteu no fi-
nal do ano passado ao ON2, em regime de Overbooking, 
uma candidatura para esse fim, aguardando-se neste 
momento pela decisão de admissão da mesma.
Ainda no âmbito da implementação de ações de Marke-
ting, foram promovidas as seguintes participações:

•	Xantar – Ourense (5-9 fevereiro)
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•	Feira do Vinho Verde, Gastronomia e Turismo – Braga 
(16-18 maio)

•	Rural Beja (17-19 outubro)

•	BTL – Lisboa – Participação com animação, apresentação 
no stand do Porto e Norte e TURIHAB (12-16 março)

•	Feira do Vinho de Rosal – Espanha (18-20 julho)

A aposta em eventos de grande visibilidade externa tem 
contribuído largamente para a promoção de Ponte de 
Lima e para o aumento do número de turistas e visitas 
no concelho com largos benefícios ao nível do desen-
volvimento económico, principalmente das atividades di-
retamente relacionadas com os sectores do Comércio, 
Serviços e Turismo. 
Neste contexto deu-se continuidade ao projeto “Ponte de 
Lima ConVida” que integrou em 2014 os seguintes eventos: 
Concurso de Saltos Internacional 2*, Festival Internacional 
de Jardins, Vaca das Cordas, Festa do Vinho Verde e dos 
Produtos Regionais, Feira do Cavalo, Festival Percursos 
da Música, Feira da Caça, Pesca e Lazer, Feira do Livro, 
Concertos Expolima, Festival Internacional de Folclore, 
Feira dos Petiscos e do Artesanato, animação em noites 
de verão e nos jardins e as tradicionais Feiras Novas.
No início do ano, através da iniciativa “Em Época Baixa, 
Ponte de Lima em Alta”, os distintos eventos temáticos 
trouxeram momentos culturais que devemos sublinhar, a 
par do contributo significativo para o crescimento econó-
mico do concelho, possibilitando a muitos investidores lo-
cais utilizar estas feiras mostras como exposição e venda 
dos produtos que fabricam e/ou comercializam, dando-se 
aqui o devido destaque para o Artesanato.
A Expolima recebeu, entre Janeiro e Março, a VII Verde 
Noivos, a III Feira do Bacalhau de Cebolada, a III Feira 
do Ambiente e Energia, a II Festa da Gente Miúda, a I 
Feira Gastronómica da Lampreia e a VI Feira do Porco e 
as Delícias do Sarrabulho, com inúmeras manifestações 
culturais, em que se evidenciaram os grupos de música 
popular do concelho.
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 Expoli-
ma, em Ponte de Lima, num picadeiro gigantesco, tendo 
como pano de fundo o Rio Lima. Em 2014 teve lugar a 
VIII edição da Feira do Cavalo tendo-se assistido, uma 
vez mais, ao sucesso desta iniciativa.
A Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pe-
dro d’Arcos, cujas atividades serão abordadas com maior 
pormenor em capítulo próprio, continua a constituir-se 
como um pólo fundamental ao nível da educação am-
biental e do turismo da natureza.
O Caminho Português de Santiago tem merecido uma es-
pecial atenção da parte do Município e prova disso são os 
diversos eventos e manifestações a que se associou, du-
rante o ano transato, em Portugal e na Galiza, na promoção, 
divulgação e preservação do itinerário de peregrinação.
O Albergue de Peregrinos de Ponte de Lima abriu as 
suas portas a 9.356 peregrinos, dos quais pernoitaram 
7.759 peregrinos e transitaram (carimbaram a Credencial 
do Peregrino) 1.597 peregrinos – em relação a 2013, em 
que 6.814 pernoitaram e 1.280 transitaram, num total de 
8.094 peregrinos, foram mais 945 peregrinos a pernoitar 
e 317 a carimbar a Credencial do Peregrino, o que signi-
fica um aumento de peregrinos a pernoitar, durante 2014, 
que ultrapassou os 13,86%.
O Município organizou pela primeira vez, integrado nas 
Celebrações da Semana Santa, o Roteiro das Sete Do-
res, sendo uma importante iniciativa de promoção do Tu-
rismo Religioso.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

22MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA



Em 2014, as obras de Recuperação dos Quartéis de 
Santa Justa - Centro de Interpretação e Vivência Activa 
da Natureza (CIV - Natur) foram praticamente concluí-
das, sendo financiado pelo ON2 através do Projeto Pro-
Seguindo, este Centro será inaugurado durante 2015.
Juntamente com os restantes municípios do distrito e 
através da CIM Alto Minho, iniciaram-se os trabalhos 
técnicos para a elaboração da Carta Europeia de Turis-
mo Sustentável para o Alto Minho, prevista no projeto 
Biolandscape, financiado pelo ON2 – O Novo Norte.
O Município tem promovido ativamente o turismo de 
culinária quer através de ações de valorização da nossa 
oferta gastronómica, que na promoção externa través 
da receção de jornalistas, bloggers e críticos de culiná-
ria.
No âmbito do projeto Alto Minho Invest o Município de 
Ponte de Lima, em parceria com a CIM Alto Minho e 
APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria, Res-
tauração e Turismo, deu início aos trabalhos conducen-
tes à implementação das ações “Prove Alto Minho” e 
“Chaves Alto Minho” no concelho.
Com o Projeto “Prove ” pretende-se:

•	Dar visibilidade e reconhecimento à Gastronomia do 
concelho, através da identificação dos pratos típicos 
e habituais nas ementas dos restaurantes da área do 
concelho e sua valorização cultural e económica;

•	  Proporcionar aos turistas experiências gastronómicas 
que aumentem o seu grau de satisfação  na  sua visita 
e   promover o envolvimento dos restaurantes no 
turismo do concelho.

Com o projeto “Chaves”  pretende-se qualificar os agen-
tes económicos de Hotelaria e Restauração do conce-
lho, nas vertentes do acolhimento e serviço para que 
saibam informar e difundir a oferta turística do concelho 
e orientar o turista na sua tomada de decisão.

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.
Ao nível da informatização dos serviços, foram imple-
mentados diversos projetos e atividades, mencionadas 
em seguida, para além da continuidade da renovação do 
parque informático dos serviços do Município e das Es-
colas/Centros Escolares, quer através da instalação de 
novos equipamentos, quer da atualização/instalação de 
novo software informático
Em termos de Modernização Administrativa e melhoria 
dos serviços a prestar aos cidadãos, em 2014, o GAM 
– Gabinete de Atendimento ao Munícipe contabilizou cer-
ca de 38.000 atendimentos, desde o atendimento geral, 
onde são tratados os mais diversos assuntos, como li-
cenças de festas e arraiais, mercados e feiras, águas, 
saneamento, serviço social, entre outros, até às obras 
particulares. Os meses com um fluxo maior foram Julho e 
Agosto, com mais de 20% dos atendimentos realizados.
Em Novembro de 2014 foi criado o 100.º GAE – Ga-
binete de Atendimento ao Emigrante, cujos principais 
objetivos passam por apoiar os emigrantes no regres-
so e reinserção no país; informar os emigrantes sobre 
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os seus direitos; cooperar 
na prevenção de atividades 
ilícitas referentes à emigra-
ção; auxiliar na preparação 
da saída para o estrageiro 
de cidadãos do concelho que 
pretendam emigrar; fomentar 
a inter-relação entre o Muni-
cípio e as Comunidades Por-
tuguesas; prestar um serviço 
eficiente, atencioso e célere 
que vá de encontro às neces-
sidades dos emigrantes.
Foi concretizada a adesão à 
Plataforma do Licenciamento 
Zero – Balcão do Empreen-
dedor para o serviço de Aloja-

Na área da Certificação dos Serviços e no âmbito da can-
didatura “Plano de Formação-Ação para a Certificação 
da Qualidade” promovido pela CIM Alto Minho, o Muni-
cípio deu início aos trabalhos conducentes à implemen-
tação da certificação de um sistema de gestão integrado 
(Qualidade, Ambiente e Segurança) para os Serviços de 
Água, Saneamento de Águas Residuais e Resíduos Só-
lidos, bem como, do Gabinete de Atendimento ao Muní-
cipe (GAM).
Integrados no projeto aprovado na candidatura “Loja In-
terativa de Turismo de Ponte de Lima”, foram instalados 
vários equipamentos de divulgação de informação turísti-
ca, nomeadamente painéis exteriores interativos ligados 
à plataforma do Turismo do Porto e Norte e uma mesa 
interativa de informação turística; e procedeu-se à liga-
ção em fibra ótica do edifício da Torre da Cadeia Velha 
(Turismo) ao edifício dos Paços do Concelho, permitindo 
dotar aquela estrutura com acesso à Internet e outras va-
lências da intranet municipal.
A entrada em vigor do Orçamento de Estado de 2014 e 
de diversificada legislação, obrigou a alterações ao sof-
tware instalado na autarquia para dar as competentes 
respostas. Além disso, foram instaladas atualizações ao 
Portal de Atendimento e ao Sistema de Gestão de Águas.
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mento Local, que elimina o carácter de permissão admi-
nistrativa e estabelece apenas a necessidade da reali-
zação de uma mera comunicação prévia para registo de 
estabelecimentos de alojamento local.
No âmbito do Programa Operacional Fatores de Compe-
titividade (POFC – SAMA), foi aprovada uma candidatu-
ra apresentada pela CIM Alto Minho, ao abrigo da qual 
o Município de Ponte de Lima executará as seguintes 
ações: Implementação da integração entre o nosso ERP 
(Enterprise Resource Planning) e o Sistema de Gestão 
Documental; Integração do Balcão do Empreendedor 
(BdE) com o Sistema de Informação do Município; Refor-
mulação da estrutura informática dos servidores, arma-
zenamento e segurança da rede; Alargamento da rede de 
fibra ótica nos edifícios municipais. Em 2014, ao abrigo 
deste projeto, procedeu-se à reformulação da estrutura 
informática dos servidores e do armazenamento, me-
diante a aquisição de servidores para suporte à virtuali-
zação de servidores já iniciada, bem como, o aumento da 
capacidade de armazenamento através da aquisição de 
uma nova “storage” e efetuou-se o alargamento da rede 
de fibra ótica nos edifícios municipais, nomeadamente, 
a integração na intranet municipal do edifício do futuro 
Centro de Interpretação da História Militar de Ponte de 
Lima; e realizou-se a aquisição e instalação do programa 
de Faturação Diversa.



6. DESENVOLVIMENTO RURAL 

Perante a realidade rural do concelho este Executivo 
continua a entender que é indispensável a implementa-
ção de uma estratégia sectorial integrada que pressupõe 
a indispensável articulação e cooperação entre os dife-
rentes atores que intervêm no território e nas políticas de 
desenvolvimento, sejam eles públicos, privados ou coo-
perativos na persecução desses objetivos.
Tal como já o referimos por diversas vezes, esta estraté-
gia não passa apenas pela implementação de medidas 
diretamente relacionadas com o sector agrário, mas prin-
cipalmente, por uma visão mais integrada do ordenamen-
to do território, das políticas sectoriais e dos investimen-
tos que visem no seu essencial o desenvolvimento rural 
integrado.
O turismo será certamente uma forma de promover essa 
diversidade, sendo por isso e num contexto alargado e 
territorialmente indiferenciado, a grande aposta do Muni-
cípio em termos de sector económico a privilegiar tentan-
do-se sempre a sua promoção através do aproveitamento 
equilibrado, articulado e sustentável dos grandes valores 
existentes como o património natural, o património cons-
truído, a ruralidade, a gastronomia e o vinho.
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 património 
rural, para as tradições e cultura local. A Paisagem e a Ru-
ralidade surgem aqui enquanto um dos recursos turísticos 
primários mais relevantes para o concelho e para a região.
Tal como já foi referido oportunamente, em 2014 o Muni-
cípio deu início aos trabalhos de natureza imaterial, no-
meadamente levantamentos de imagem e testemunhos 
do património imaterial, previsto no âmbito da criação do 
Centro de Interpretação do Território (CIT). Ambiciona-
-se que o mesmo se venha a constituir como um projeto 
de referência enquanto contributo para a inventariação, 
salvaguarda e divulgação do património rural e paisa-
gístico da região. 

Enquanto forma de divulgar e promover as atividades 
que poderão complementar e dinamizar o meio rural 
continuou-se a apostar na promoção e comercialização 
de outros produtos tradicionais através da comparticipa-
ção financeira e/ou logística em eventos, já referidos em 
capítulos anteriores, como a 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. 
No contexto da promoção das atividades de turismo de ar 
livre e de turismo cultural e conforme previsto no projeto 
Pro|seguindo avançou-se com a ação prevista para a si-
nalização da Grande Rota de Montanha, troço de Ponte 
de Lima, através da adjudicação dos respetivos serviços.
Durante 2014 desenvolveu-se um trabalho profundo ao 
nível da recolha de informação em suporte digital, mapas 
e descrições, para integração dos percursos e ecovias 
nos websites Municipais, bem como, na perspetiva da 
criação de um geoportal que sistematize e agilize o aces-
so a esta informação. 
Neste contexto recolheu-se a informação necessária à 
edição dos topoguias dos percursos e ecovias do conce-
lho de Ponte de Lima (13 + 4). Como forma de potenciar 
a divulgação destes recursos, foi também remetida infor-
mação de dois percursos pedestres no concelho para in-
tegração na coleção de topoguias do Alto-Minho, a editar 
pela CIM no âmbito do Projeto PROAMARE.
Para a Comemoração do Dia das Montanhas foi promovi-
da a realização do percurso pedestre dos 4 Abades.
Deu-se continuidade ao projeto Bolsa de Terras para per-
mitir o anúncio de terrenos agrícolas ou florestais dispo-
níveis para arrendamento ou venda no concelho. O pro-
jeto implica todo um trabalho de gestão de contatos, re-
colha de dados e informação aos interessados e que daí 
resultem contributos significativos para a revitalização do 
sector agro-florestal tão importante para o concelho.
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 in-
centivar a fixação da população. 
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Foi elaborada em 2014 a proposta para o desenvolvi-
mento da iniciativa Ponte de Lima “TERRA VS TERRI-
TÓRIO”, que visa, em última análise, aumentar o nível de 
conhecimento sobre as atividades do sector primário, no 
concelho, bem como das potencialidades do território, e 
em função destas, identificar oportunidades ao nível da 
produção/escoamento de produtos agro-silvo-pastoris e 
operar no sentido da reunião das condições que permi-
tam dinamizar o sector, com recurso, essencialmente, a 
estimulação do consumo de produtos locais.
Foi dada continuidade ao projeto Hortas Urbanas de 
Ponte de Lima (atualmente com 144 lotes utilizados) e 
prestada a necessária colaboração na gestão do projeto 
Hortas Comunitárias da Poça Grande, Arcozelo.
Neste contexto e no âmbito das ações implementadas 
através da Área Protegida e da Quinta de Pentieiros, fo-
ram desenvolvidas atividades que privilegiam as áreas 
da formação, promoção e sensibilização. Estas ações vi-
sam recuperar e manter a paisagem que carateriza aque-
las zonas rurais, nomeadamente através da recuperação 
dos sistemas de agricultura tradicionais, bem como, in-
centivar/promover a agricultura biológica e as espécies 
autóctones. Destacamos os seguintes exemplos:

•	Produção da Sidra para as Feiras Novas colheita 2014;

•	Apoio ao desenvolvimento de candidatura, no âmbito da 
produção de Sidra, aprovada ao IAPMEI por três jovens 
do concelho e concelhos vizinhos, com vista à criação 
e instalação de empresa para produção de Sidra, nas 
instalações da Antiga Cooperativa de Estorãos;

•	Desenvolvimento dos trabalhos de manutenção do 
Parque Florestal (controlo de vegetação espontânea, 
eliminação de exóticas, retancha, etc.) e realização da 
visita anual com os parceiros do Parque Florestal;

•	Apoio técnico aos proprietários de terrenos no interior 
da AP;

•	Apoio a proprietários no procedimento a adoptar para a 
eliminação de ninhos da Vespa velutina;

•	Elaboração e submissão da candidatura às ajudas 
comunitárias RPU 2014;

•	 Integração na Plataforma Local de Operacionalização e 
Gestão da Marca Natural.PT, atribuindo competências 
à AP ao nível da operacionalização de uma iniciativa 
do ICNF para a promoção integrada do território, dos 
produtos e dos serviços existentes nas APs e na sua 
envolvente próxima.
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7. QUALIFICAÇÃO URBANA, AMBIENTE E 
ESPAÇOS VERDES

Esta é uma área estratégica fundamental de intervenção 
do Município que o diferencia e caracteriza e na qual se 
têm vindo a realizar um conjunto de investimentos e pro-
jetos fundamentais à sua consolidação e reconhecimento 
com todas as vantagens que daí advém na preservação 
ambiental, na qualidade de vida dos cidadãos e no de-
senvolvimento económico do concelho de uma forma 
sustentável. Este é, no nosso entender e cada vez mais, 
um forte fator de atratividade não apenas no sentido da 
promoção do turismo sustentável, como também e con-
jugado com outras condições, na localização de novas 
empresas e fixação da população.
Neste âmbito e para além dos importantes contributos 
que decorrem das atividades desenvolvidas pelos servi-
ços da Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos 
e S. Pedro d’Arcos, será importante realçar a constante 
atenção dada à valorização ambiental e requalificação 
urbana realizada em torno de dois valores incontestáveis 
da Vila de Ponte de Lima: o Rio Lima, salvaguardando-
-o das agressões biofísicas e paisagísticas a que está 
sujeito, e o Centro Histórico, valorizando-o enquanto um 
conjunto urbano de valor patrimonial incalculável.

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 2014, 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: 

•	ON 2 BIOLANSCAPE – Alto Minho | Visitação de 
Paisagens Biodiversas e Turismo Sustentável no Alto 
Minho: foram desenvolvidas as ações previstas em 

candidatura tendo-se integrado novas atividades em 
sede de reformulação. No seu conjunto a candidatura 
integra ações referentes à requalificação da rede de 
percursos da AP; controlo da Erosão das Margens do Rio 
Estorãos e a realização de filmes para a AP, institucional, 
pedagógico e compacto envio de informação;

•	 Início dos trabalhos de adaptação da proposta do 
regulamento do Plano de Ordenamento e Gestão da 
AP para efeitos de inclusão na revisão geral do Plano 
Diretor Municipal de Ponte de Lima;

•	 Início da elaboração da proposta de Carta de Desporto 
da Natureza para a AP;

•	 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 do projeto de requalificação ambiental 
do rio Estorãos no interior da AP, realizado ao abrigo do 
protocolo estabelecido com a Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro; 

•	Monitorização das ações desenvolvidas no âmbito 
do Projecto EUPROGANOP - INTERREG-IIIA e 
manutenção dos resultados obtidos, nomeadamente 
ao nível da recuperação das pastagens naturais, 
através do pastoreio promovido ao abrigo do protocolo 
estabelecido com a Associação Portuguesa de 
Criadores de Bovinos da Raça Minhota (APACRA);

•	Realização das ações previstas nos PIFs para 2014 
(controlo de vegetação espontânea, eliminação de 
exóticas, podas de formação, retancha, etc.), em cerca 
de 40 ha 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;

•	Manutenção da atividade agrícola, em cerca de 10ha, 
terrenos inseridos na AP e freguesias adjacentes, 
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com o objetivo da manutenção da paisagem e criação 
de locais de alimentação temporário para a fauna 
selvagem;   

•	Criação do núcleo extensivo de garranos, como o 
duplo objetivo da manutenção de área de pastagem e 
preservação/valorização da raça equina;

•	Realização de trabalhos tendentes à futura 
disponibilização do herbário científico e pedagógico da 
AP;

•	Apoio à realização de estudos e outras ações similares 
das Instituições de Ensino: Universidade do Minho, 
Escola Superior Agrária de Ponte de Lima;

•	Criação de conteúdos para o PathFinder instalado no 
Centro de Interpretação Ambiental;, 

•	Dinamização do projeto de atividades equestres da 
Quinta de Pentieiros;

•	Manutenção do Serviço Educativo, nomeadamente com 
o programa de apoio às áreas projeto das Instituições 
de Ensino (Temas: Ciência Viva, Nós Pela Natureza; 
Monitorização de Espécies Prioritárias, Espaço Florestal 
das Lagoas, Usos e Funções das Plantas Aromáticas e 
Medicinais, Produção Vegetal, Produção Animal), que 
disponibiliza aos cerca de 1000 participantes transporte 
e acompanhamento técnico gratuitos;

•	Realização das Oficinas de Páscoa e Verão.

7.2 – REQUALIFICAÇÃO URBANA E 
VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO LIMA
O processo de intervenção urbana atende tanto à rea-
bilitação urbanística, ambiental e do edificado quanto à 
revitalização social, cultural e económica com especial 
enfoque no Centro Histórico. Nesse sentido destaca-se 
enquanto intervenções relevantes ao nível do Centro His-
tórico as seguintes ações: 

•	Largo Hotel Além da Ponte – Casa n.º 9; inaugurada 
em março de 2014, investimento financiado pelo ON2 – 
O Novo Norte – Regeneração Urbana;

•	Largo Hotel Além da Ponte – Casa n.º 24, inaugurada 
em março de 2014, investimento financiado pelo ON2 – 
O Novo Norte – Regeneração Urbana;

•	Casa Torreada do Barbosa Aranha – Centro de 
Interpretação e Promoção do Vinho Verde, continuação 
das obras, investimento financiado pelo ON2 – O Novo 
Norte;

•	 Iniciaram-se as obras de requalificação da Rua Fonte da 
Vila no Centro Histórico, tendo-se submetido a respetiva 
candidatura ao ON2  em regime de Overbooking;

•	Foi lançada a empreitada para a Requalificação do 
Largo de Trás dos Palheiros, que prevê a valorização 
do espaço público localizado no Centro Histórico 
de Ponte de Lima em Arcozelo, tendo-se entretanto 
submetido a respetiva candidatura ao ON2  em regime 
de Overbooking;

Ainda no âmbito do Overbooking do ON2 – O Novo Nor-
te e apesar das respetivas obras estarem já concluídas, 
foram apresentadas as seguintes candidaturas tentando-
-se aproveitar a última oportunidade  ao nível do QREN 
para conseguir importantes financiamentos:

•	Qualificação dos espaços públicos no Centro Histórico 
de Ponte de Lima (Avenida António Feijó e Avenida dos 
Plátanos) 

•	Beneficiação do Espaço Público na Zona Urbana de 
Ponte de Lima (Rede Viária - Beneficiação Pavimentos 
Zona Urbana)

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 a proprietários/senhorios e ou arrendatários, 
na reabilitação de imóveis em mau estado de conservação 
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sitos no Centro Histórico de Ponte de Lima e áreas clas-
sificadas, tendo-se ainda aprovado a redução em 30% a 
taxa de IMI aplicável para os prédios urbanos do Centro 
Histórico, que foram objeto de obras de recuperação, du-
rante 5 anos. Anualmente é realizado o levantamento dos 
edifícios em mau estado de conservação. 
Este incentivo foi revisto em Setembro de 2014, entre 
outras alterações foi alargado o âmbito do “Terra Rea-
bilitar” à Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima 
(ARU), de forma a continuar o processo de reabilitação 
e revitalização do tecido urbano e económico da área de 
reabilitação urbana. Os resultados obtidos ao longo da 
implementação do projeto Terra-Reabilitar têm sido sa-
tisfatórios. No decorrer do ano 2014 e até ao presente 
momento foram registadas 6 candidaturas.
O Centro com Vida apresenta-se como um estímulo ao ar-
rendamento para residência permanente nos centros his-
tóricos de Ponte de Lima e de Arcozelo, que se traduz na 
concessão de uma subvenção mensal para novos residen-
tes que pode atingir os 50% do valor da renda suportada. 
Este projeto, paralelamente, tem como objetivos a conser-
vação e manutenção do parque habitacional privado e me-
lhoramento da qualidade de vida de um extrato mais jovem 
da população, com vista a apoiar as famílias na satisfação 
das suas necessidades habitacionais. Em elação ao ano de 
2014 foram aprovadas 7 candidaturas, apoiando 9 jovens.
Do total das candidaturas que foram aprovadas até ao 
momento, decorridos 2 anos da implementação do proje-
to, registaram-se 14 candidaturas, das quais há assinalar 
3 desistências, o que perfaz um apoio a 15 jovens que 
passarem a residir no Centro Histórico. A média de ida-
des dos jovens apoiados é de 28 anos, tendo o candidato 
mais novo 22 anos de idade e o mais velho 40 anos.
No que diz respeito à preservação, valorização e dinamiza-
ção nas margens dos rios destacamos uma vez mais a im-
portância do Festival Internacional dos Jardins, bem como, 
a continuidade dada àqueles projetos que perspetivam não 
apenas a regularização das margens e o equilíbrio ambien-
tal destes ecossistemas, mas também o seu aproveitamen-
to sustentável numa perspetiva turística e de lazer.
Das iniciativas implementadas em 2014 destacam-se as 
seguintes: 

•	Apresentação da candidatura ao ON2 em regime 
de Overbooking para o investimento realizado na 
Ampliação das instalações de apoio às atividades 
náuticas;

•	Organização e realização do V Abraço ao Rio 
Lima, envolvendo mais de 1300 crianças e diversas 
instituições associadas aos recursos hídricos;  

•	Organização da I Caminhada pelo Rio Lima;

•	Dinamização do Centro de Informação do Lima;

•	Foi lançado o concurso para a adjudicação da 
recuperação das margens do rio Estorãos ao abrigo 
dos Projeto BIOLANDSCAPE, financiado pelo ON2;

•	Foi lançado o concurso para a adjudicação do serviço 
de erradicação de invasoras lenhosas no rio Lima ao 
abrigo dos Projeto BIOLANDSCAPE, financiado pelo 
ON2;

•	Desenvolvimento da Área Projeto “A Biodiversidade 
das Zonas Húmidas – Projeto Rios”, do Serviço 
Educativo 2014/2015, que inclui a adoção de troços 
dos rios do concelho de Ponte de Lima (Lima, Estorãos, 
Labruja, Trovela e Neiva) e o estudo dos mesmos pelas 
instituições de ensino admitidas na área projeto;

•	Monitorização do projeto de requalificação ambiental 
do rio Estorãos no interior da AP, realizado ao abrigo do 
protocolo estabelecido com a Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro;

•	Monitorização do projeto de requalificação ambiental do 
rio Estorãos, entre a EN 202 e o rio Lima, realizado ao 
abrigo do Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos;

•	Reunião de informação para elaboração de candidatura 
ao Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos, visando 
o controlo da erosão, em pontos considerados críticos, 
das margens do rio Lima e foz do rio Labruja; 

•	Realização de esforços, junto a Agência Portuguesa do 
Ambiente, no sentido de serem reunidas as condições 
necessárias á realização de trabalhos direcionados 
para o controlo da invasora aquática Pinheirinha;

•	Manutenção da vegetação espontânea na área (5ha) de 
intervenção do Projeto VERBA, localizada na margem 
esquerda do rio Lima, junto à Expolima.
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de parque de lazer, num imenso prado verde, arboriza-
do, agradável, prático e convidativo para que as pessoas 
possam usufruir de atividades lúdicas e desportivas.
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 encaminhamento 
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 continuidade à iniciativa de recolha de rolhas 
de cortiça, ao abrigo do Projeto Criar Bosques. Deu-se 
apoio à implementação do projeto “Capela Pedagógica, 
do campo para o Altar”, apresentado pelo Centro Educati-
vo das Lagoas, ao abrigo da proposta de ação do Serviço 
Educativo da AP, onde participaram 150 alunos. Foi de 
igual forma aprovado o apoio ao desenvolvimento do pro-
jeto “VIVA VERDE”, apresentado pelo Centro Educativo 
das Lagoas também ao abrigo da proposta de Acão do 
Serviço Educativo da AP.
No âmbito da adesão ao Pacto de Autarcas que enqua-
dra o compromisso para as energias sustentáveis locais, 
através da adoção de medidas de eficiência energética, 

7.3 - ESPAÇOS VERDES E SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL

Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima feste-
jou orgulhosamente o seu 10º aniversário em 2014, sob 
o tema “Jardins em Festa”.
Inovador na ideia e no conceito, desde a sua origem, o 
Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima distin-
guiu-se ao longo destes dez anos pela sua dimensão e 
singularidade, conquistando reconhecimento internacional.
O Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima 
2014 contou, para além de Portugal, com a presença de 
países como Itália, Brasil, Espanha, Áustria, França, Ale-
manha e Polónia. Este projeto de sucesso, conta já com 
10 edições, trazendo a Ponte de Lima cerca de 107.000 
visitantes por ano. 
Foi dado início aos trabalhos no âmbito da realização 
da 1.ª Feira dos Espaços e Verdes a qual prevemos que 
venha a alcançar um enorme êxito, tendo em conta a 
importância que representa para a imagem de Ponte de 
Lima. De igual forma devolveram-se as tarefas necessá-
rias para a organização, em simultâneo com a 1ª Feira 
do Espaços Verdes, do Congresso Mundial da Interna-
tional Federation of Parks and Recreation Administration 
(IFPRA), que se irá realizar em conjunto com o 9º Con-
gresso Ibero-Americano de Parques e Jardins Públicos, 
em maio de 2015 e que irá contar com especialistas de 
todo o mundo, à volta da temática dos “Parques e Jardins 
Inteligentes”. É um conjunto de eventos sem paralelo, em 
que a temática dos espaços verdes atinge um ponto alto 
na notoriedade de Ponte de Lima.
Numa perspetiva pedagógica relacionada com a educa-
ção ambiental e dos espaços verdes foi desenvolvido, 
em articulação com as Escolas do 1.º Ciclo, o projeto do 
Festival de Jardins com a designação de “Jardins para os 
Pequeninos”, promovendo-se um concurso entre aque-
las escolas. A proposta vencedora irá ser construída no 
Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, já na 
edição de 2015.
Conforme planeado foi lançado o concurso para a cons-
trução do “Parque da Vila”, na Mata da D. Inês, com esta 
intervenção pretende-se potenciar as condições naturais 
do espaço, com cerca de 5,5 hectares, criando um gran-
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ações ligadas às fontes de energia renováveis e ao trans-
porte não poluente, salientam-se as seguintes atividades:

•	Conclusão dos Inventários dos Consumos Energéticos 
e Inventário das Emissões relativos aos anos de 2012 
e 2013;

•	Realizou-se a 3ª Feira do Ambiente e Energia. Este 
evento tem como principais objetivos a divulgação de 
produtos, equipamentos e serviços que potenciem uma 
maior eficiência energética doméstica e/ou um maior 
aproveitamento dos recursos energéticos renováveis 
endógenos e ainda a sensibilização para as questões 
energético-ambientais junto do público.  Em 2014 a Feira 
do Ambiente e Energia foi premiada como um exemplo 
de excelência ao nível da implementação de boas 
práticas energético-ambientais. O prémio “Excelência 
Energético-Ambiental”, iniciativa da AREA Alto Minho - 
Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho, 
visa reconhecer um conjunto de organizações públicas e 
privadas, que se destacam pelos resultados obtidos ao 
nível da implementação de projetos ou ações que mostrem 
o desenvolvimento sustentável do Alto Minho através da 
adoção de boas-práticas energético-ambientais.”

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; 

•	 Integração de novas ações no âmbito da reformulação 
do Projeto de Iluminação Pública – através da colocação 
de iluminação LED em alguns espaços públicos – 
aguarda-se pela contratualização do financiamento da 
candidatura Iluminar o Alto Minho para se implementaram 
a totalidade das intervenções propostas;

•	Melhoria da eficiência energética dos equipamentos 
e edifícios municipais –  Foram concluídas as 
intervenções nas Piscinas Municipais (Ponte de Lima e 
Freixo) financiadas pelo ON2 – O Novo Norte. 

8. ÁGUA E SANEAMENTO

O Município deu continuidade aos serviços e investimen-
tos de alargamento da rede de abastecimento de água 
e de saneamento no concelho de acordo com as priori-
dades definidas. A ocupação dispersa do território levou-
-nos a optar pelas melhores soluções técnica que fossem 
financeiramente sustentáveis, para alguns aglomerados, 
sendo no entanto praticamente impossível de justificar o 
alargamento da rede, no que diz respeito ao saneamen-
to, em algumas situações por não haver disponibilidade 
de financiamento ao nível dos fundos comunitários.
Em 2014 concluiu-se a obra de “Ampliação da ETAR da 
Gemieira”, financiada a 85% no âmbito da candidatura 
pelo POVT. Iniciaram-se as obras de “Alargamento da 
Atual Rede de Esgotos – Loteamento de Crasto – Ribei-
ra” tendo-se apresentado uma candidatura ao POVT, em 
regime de Overbooking, para o respetivo financiamento.
Relativamente às seguintes intervenções, espera-se que 
haja oportunidade no próximo Quadro Comunitário de 
viabilizar o seu financiamento:

•	Alargamento da Atual Rede de Esgotos – Refoios

•	Alargamento da Rede de Saneamento e Tratamento 
dos efluentes do Pólo da Queijada/Anais e Fornelos

•	Alargamento da Atual Rede de Esgotos - Santa Cruz e 
S. Martinho da Gandra

•	Alteração das aduções Existentes em Baixa a Jusante 
das Ligações aos Sistemas Neiva e Trovela

•	Destacam-se, ainda neste âmbito, as seguintes ações 
desenvolvidas pelos Serviços de Ambiente:

•	Monitorização e implementação do Programa de 
Controlo de Qualidade da Água do Sistema de 
Abastecimento Público para Consumo Humano de 
Ponte de Lima para o ano 2014;

•	Elaboração do Programa de Controlo de Qualidade da 
Água para Consumo Humano para o ano 2015;

•	Monitorização da Qualidade das Águas Balneares.
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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 11.704 toneladas de RSU, para 
o Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado;

•	Recolha seletiva de 10,58 toneladas de REEE’s 
(Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico);

•	Recolha de pilhas e acumuladores e distribuição 
de recipientes para deposição em escolas e 
estabelecimentos comerciais;

•	Encaminhamento de 2,52 toneladas de Óleo Alimentar 
Usado para valorização, proveniente da Rede de 
Recolha Seletiva Municipal no âmbito do protocolo 
celebrado com a empresa Future Fuels Biotechnology;

•	Substituição/renovação de equipamento de recolha 
indiferenciada de resíduos;

•	Aquisição de uma viatura para a lavagem de ruas na 
área urbana.

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 revê viária foi por 
seu turno realizada pelas Juntas de Freguesia, através 
dos Acordos de Execução que prevê a transferência de 
verbas para esse efeito.
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 alu-
nos do concelho para as suas escolas de diferentes for-
mas: os alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do en-
sino secundário são transportados maioritariamente em 
carreira pública pelo operador. Os alunos mais novos – e 
também os que não têm alternativa de transporte público 
junto a sua casa – são transportados em circuito especial 
realizados tanto pelas juntas de freguesia como por em-
presas, 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 via-
turas para o transporte de crianças e idosos e para apoio 
domiciliário. 
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. 

Fotografia: Bike Park de Ponte de Lima
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11. FLORESTAS, PROTEÇÃO CIVIL E 
SEGURANÇA

No que diz respeito às Florestas destacam-se as seguin-
tes atividades desenvolvidas pelo Município:

•	Promoção de uma campanha de sensibilização para 
a Defesa da Floresta, que consistiu na colocação de 
Outdoors em algumas zonas do Concelho e em avisos 
nas Juntas de Freguesia e paróquias, das medidas 
preventivas a adotar durante o período crítico para a 
ocorrência de incêndios florestais;

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

•	Realização de uma ação de formação/informação 
dirigida aos Elementos das Juntas de Freguesia que 
possuem Kits de 1ª intervenção no combate a incêndios 
florestais;

•	Acompanhamento e apoio financeiro às ações de 
defesa da floresta Contra incêndios implementadas 
nas zonas de intervenção florestal, nomeadamente na 
construção dos mosaicos de parcelas de gestão de 
combustíveis e na construção de pontos de água.

•	Elaboração do Plano Operacional Municipal para 2014;

•	Elaboração de uma candidatura ao Fundo Florestal 
Permanente no âmbito da sensibilização e informação 
pública para prevenção de incêndios Florestais.

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

•	Elaboração do Plano de Fogo Controlado para o 
Concelho de Ponte de Lima para o período 2015-2019.

No âmbito da Proteção Civil o Município desenvolveu em 
2014 um conjunto de atividades, das quais se destacam 
as seguintes:

•	Participação no simulacro de incêndio que decorreu na 
Escola Superior Agrária de Ponte de Lima

•	Registo e criação de uma base de dados relativa à 
vespa velutina.

•	Deu-se continuidade ao Protocolo de Colaboração com 
a Associação Florestal do Lima para o funcionamento 
de equipas de sapadores florestais.

O Município inaugurou a 28 de setembro do ano passado 
o Centro Municipal de Proteção Civil financiado através 
do POVT. Com este equipamento, acoplado ao Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima que se en-
contra já em funcionamento, é dado mais um importante 
passo na concretização das ações planeadas pelo Mu-
nicípio no que diz respeito à Proteção Civil. Perspetiva-
-se, com esta solução integrada, a obtenção de ganhos 
de eficiência através da economia de aglomeração que 
beneficia e otimiza a operacionalização destas valências 
que, apesar de localizadas dentro do mesmo edifício, não 
perdem a sua autonomia.
Com a entrada em funcionamento do Centro Municipal de 
Proteção Civil, operacionalizado através dos Protocolos 
a celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ponte de Lima e com o Ministério da Admi-
nistração Interna, podemos finalmente disponibilizar um 
espaço devidamente preparado para o funcionamento da 
Base de Apoio Logístico secundária relativa ao distrito de 
Viana do Castelo durante o período crítico, ou noutras si-
tuações de operações de proteção e socorro imprevista.
O Município continua a apoiar os Bombeiros Voluntários 
de Ponte de Lima através nomeadamente na aquisição 
de novos equipamentos de proteção individual e viaturas, 
bem como, através do financiamento ao funcionamento 
da respetiva EIP (Equipa de Intervenção Prioritária).
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12. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO 

Os planos municipais de ordenamento do território es-
tabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos 
de evolução previsível da ocupação humana e da or-
ganização 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 proces-
sos de elaboração e revisão de PMOT’S abarca diver-
sas fases, cada uma constituída por um conjunto de 
procedimentos encadeados, desde a decisão inicial 
de elaborar, rever ou alterar o plano até à sua publica-
ção e depósito. 
Se nem sempre todos os prazos previstos foram cum-
pridos na íntegra tal facto deve-se à morosidade a que 
estes projetos estão sujeitos, resultante da complexi-
dade, rigidez, centralismo e opacidade do quadro le-
gal de elaboração de PMOTs.
Descreve-se de seguida o ponto de situação alcança-
do em 2014 relativamente a cada um dos processos:

•	Plano de Urbanização das Pedras Finas – após 
longa espera por cartografia homologada foi 
elaborada a versão final da proposta de plano que 
posteriormente foi submetida a discussão pública e 
aprovado pela tutela.

•	Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental do 
Loteamento das Pedras Finas.

•	O Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, 
ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 81/2005, de 31 de Março, publicado no Diário da 
República nº 63 - I série-B, teve a 1º revisão publicada 
pelo Aviso nº 22988/2010, DR nº 218 – II S, de 
10/11/2010 e a 1ª Alteração, publicada pelo Aviso nº 
4269/2012, DR nº 55 – II S, de 16/03/2012. A Câmara 
Municipal, de 28 de Abril de 2014, deliberou dar início 
ao procedimento de revisão do PDM. Atualmente 
aguarda-se a produção de cartografia adequada.

•	PIER – encontra-se em fase de elaboração, tendo-
se concretizado grande parte do mesmo durante o 
ano passado.

13. JUNTAS DE FREGUESIA 

O Município de Ponte de Lima continua a constar na 
lista municípios que, ao nível do País, apresentam maior 
peso do valor de transferências para freguesias, na des-
pesa total (Anuário Financeiro dos Municípios). Este é 
efetivamente um indicador que vem confirmar a impor-
tância que o papel das freguesias assumem no nosso 
concelho.
Apesar de tudo, tenta-se privilegiar os projetos que  con-
tribuem e dão coerência à estratégia de desenvolvimen-
to municipal vista de uma forma integrada e global. Ten-
tou-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, que não sejam apenas ao nível da construção 
de estruturas físicas. O Município tem vindo ainda a 
incentivar a rentabilização das infraestruturas, equipa-
mentos e veículos através da cooperação entre fregue-
sias e instituições.
As ajudas disponibilizadas pelo Município contempla-
ram, também, a aquisição de viaturas para o transporte 
escolar e de idosos, beneficiação e ampliação de cemi-
térios, construção de casas mortuárias, requalificação 
de centros cívicos, apoio aos equipamentos desporti-
vos, culturais e sociais. Para além do apoio financeiro 
às Juntas de Freguesia que foi assumido para os 4 anos 
de mandato, foram também celebrados os Acordos de 
Execução e os Contratos Interadministrativos para de-
terminadas competências delgadas, cumprindo-se as-
sim 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, limpe-
za e vigilância de espaços verdes de domínio público.
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tenha a determinação necessária à concretização dos vários projetos que promovem e podem contribuir para a me-
lhoria da qualidade de vida das populações limianas. 
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vários projetos e iniciativas da autarquia e pela capacidade de trabalho demonstrada, dirigimos um agradecimento 
especial.
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Ponte de Lima, abril de 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

35MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

36MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

ANEXO – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E TRABALHADORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

TÉCNICO SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR/TÉCNICO SUPERIOR 42

FISCAL MUNICIPAL FISCAL MUNICIPAL/ESPECIALISTA PRINCIPAL 1

COORDENADOR 
TÉCNICO ASSISTENTE TÉCNICO/COORDENADOR TÉCNICO 9

ASSISTENTE TÉCNICO ASSISTENTE TÉCNICO/ASSISTENTE TÉCNICO 84

ENCARREGADO 
OPERACIONAL ASSISTENTE OPERACIONAL/ENCARREGADO OPERACIONAL 6

ASSISTENTE 
OPERACIONAL ASSISTENTE OPERACIONAL/ASSISTENTE 373

TOTAL 515

 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 1 Técnico Superior 
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 Assistente Técnico (Município de Viana do Castelo);

•	Licença sem Remuneração: 3 Assistentes Operacionais e 1 Assistente Técnico.

O Município de Ponte de Lima tem 223 trabalhadores afetos aos estabelecimentos de ensino:

•	Contrato de execução e Programa Pré-Escolar: 217 trabalhadores (188 assistentes operacionais + 28 assistentes 
técnicos + 1 técnico superior) – encargos assumidos pelo Ministério da Educação;

•	Autarquia: 6 trabalhadores (6 assistentes operacionais) – encargos assumidos pelo Município, sem financiamento.



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 2014 totalizaram o valor de 27 202 078,13€, 
desdobrando-se em correntes e de capital da seguinte forma:

DESIGNAÇÃO MONTANTE (Euros) %
Receitas correntes 24 088 811,41 88,60

Receitas de capital 3 113 266,72 11,40

TOTAL 27 202 078,13 100,00

2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES

As receitas correntes arrecadadas totalizaram o valor de 24 088 811,41€ em 2014, registando um acréscimo em 
relação ao ano anterior de 1,5%. 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 103,3%, enquanto as receitas de capital, normalmente com taxas mais baixas, 
apresentaram uma execução de 45,2%, o que reflete uma política eficaz na 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 94,9% 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 2014 totalizaram o valor de 3 113 266,72€. 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 90,4%, de que fazem parte o FEF e a comparticipação 
de projetos financiados por programas comunitários.

 

20,3%

0,1%

2,9%

1,1%

56,9%

17,6%

1,0%

Impostos Directos

Impostos Indirectos

Taxas, Multas e Out. Penalidades

Rendimentos de Propriedade

Transferências Correntes

Vendas de Bens e Prest. Serviços
Correntes

Outras Receitas Correntes RECEITA CORRENTE
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2.1.2 - ORÇAMENTO DA DESPESA

Durante o exercício de 2014, o montante global das despesas atingiu o valor de 23 848 680,42€, registando um 
decréscimo 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 39,2% e de Despesas com o Pessoal 41,9%, 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 71,3% 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 25,1%, 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 24 088 811,41 88,60

Receitas de Capital  3 113 266,72 11,40

TOTAL DA RECEITA 27 202 078,13 100,00

Despesas Correntes 18 546 630,10 77,80

Despesas de Capital 5 302 050,32 22,20

TOTAL DA DESPESA 23 848 680,42 100,00

Como aspecto principal da leitura do quadro anterior, refere-se que as receitas correntes superaram as despesas 
correntes em 5 542 181,31€, permitindo desta forma suportar uma parcela significativa dos investimentos 
levados a cabo pelo município, no ano de 2014.

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 Educação e Cultura (D.E.C), utilizou a maior fatia do orçamento autárquico, ao representar o valor de 
43,9%, 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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Com um peso ligeiramente inferior, mas também importante, a Divisão de Serviços Urbanos (D.S.U) absorveu 29,5% 
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.

2.1.3.3 - EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS 

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 2012 a 2014. 
Ao nível da receita total, verifica-se um constante decréscimo no período referido, no que diz respeito à receita 
corrente, esta sofreu um acréscimo em relação ao ano anterior, justificado pelo aumento do valor arrecadado na 
rubrica de Transferências Correntes e dos Impostos Diretos.
Ao nível da receita de capital verifica um decréscimo em relação ao ano anterior de 50,1%, derivado à diminuição das 
Transferências de Capital em 54,6%.

Unidade: Euro

DESCRIÇÃO ANOS

2012 2013 2014

RECEITAS CORRENTES

Imp. directos 3 826 608,95 4 649 839,22 4 900 780,00

Imp. indirectos 84 885,12 64 112,39 27 587,91

Taxas, multas o. penalidades 790 474,68 687 742,40 710 060,87

Rend. propriedade 547 397,31 383 044,75 263 442,66

Transf. correntes 10 939 364,05 13 327 526,27 13 711 801,43

Venda bens serv. correntes 4 091 816,93 4 266 782,69 4 244 331,61

Outras rec. Correntes 578 472,79 348 547,14 230 806,93

TOTAL REC. CORRENTES 20 859 019,83 23 727 594,86 24 088 811,41

RECEITAS DE CAPITAL

Venda bens investimento 200 712,44 37 051,60 245 944,94

Transferências de capital 9 219 088,12 6 198 815,39 2 816 401,40

Activos financeiros 3 317,75 5 683,59 6 953,55

Passivos financeiros 0,00 0,00 0,00

Outras rec. capital 49,88 62,35 43 966,83

TOTAL RECEITAS CAPITAL 9 423 168,19 6 241 612,93 3 113 266,72

OUTRAS RECEITAS

Reposições não abatidas nos pagamentos 

TOTAL GERAL 30 282 188,02 29 969 207,79 27 202 078,13
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Ao nível da despesa total, verifica-se um decréscimo em relação ao ano transato, para a qual contribuiu a diminuição 
da despesa de capital em 53,4% e da despesa corrente em 7,7%.

Unidade: Euro

DESCRIÇÃO ANOS

2012 2013 2014

DESPESAS CORRENTES

Despesas com o pessoal 7 429 591,54 7 927 847,59 7 775 535,40

Aquisição de bens e serviços 5 889 737,15 6 062 116,38 7 269 518,08

Juros e outros encargos 19 582,77 16 192,17 6 477,93

Transferências correntes 4 368 643,66 5 427 667,95 2 998 858,73

Outras despesas correntes 910 228,77 655 260,08 496 239,96

TOTAL DESPESAS CORRENTES 18 617 783,89 20 089 084,17 18 546 630,10

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição bens capital 11 974 417,22 8 267 748,13 3 781 895,14

Transferências de capital 2 126 201,48 2 734 281,64 1 331 578,64

Activos financeiros 0,00 38 925,83 11 900,00

Passivos finaceiros 172 706,64 326 994,79 136 156,77

Outras despesas de capital 0,00 4 499,66 40 519,77

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 14 273 325,34 11 372 450,05 5 302 050,32

TOTAL GERAL 32 891 109,23 31 461 534,22 23 848 680,42

2.1.3.4 – INDICADORES DE ANÁLISE ORÇAMENTAL

Receita própria / Receita total
2012 2013 2014

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

10 123 735,85 € 10 442 866,13 € 10 673 875,30 €

RECEITA TOTAL 30 282 188,02 € 29 969 207,79 € 27 202 078,13 €

RECEITAS PRÓPRIAS  X 100
RECEITA TOTAL 

33,4% 34,8% 39,2%

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

Transferências correntes e de capital / Receita total
2012 2013 2014

TRANSFERÊNCIAS 20 158 452,17 € 19 526 341,66 € 16 528 202,83 €

RECEITA TOTAL 30 282 188,02€ 29 969 207,79€ 27 202 078,13 €
TRANSF. CORRENTES E CAPITAL X 100

RECEITA TOTAL 66,6% 65,2% 60,8%
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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
2012 2013 2014

FUNDOS MUNICIPAIS CORRENTES E DE 
CAPITAL 11 346 979,00€ 11 346 979,00€ 11 092 634,00€

RECEITA TOTAL 30 282 188,02€ 29 969 207,79€ 27 202 078,13 €
FUNDOS MUNICIPAIS X 100

RECEITA TOTAL
37,5% 37,9% 40,8%

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

Pessoal / Despesa Total
2012 2013 2014

PESSOAL 7 429 591,54€ 7 927 847,59€ 7 775 535,40€

DESPESA TOTAL 32 891 109,23€ 31 461 534,22€ 23 848 680,42€
PESSOAL X 100

DESPESA TOTAL
22,6% 25,2% 32,6%

O rácio acima apresentado mede o peso da despesa com o pessoal na despesa total, os gastos com pessoal registou 
uma taxa de 32,6% relativamente à sua representação no total das despesas efetuadas pela autarquia. 

Aquisição de Bens de Capital / Despesa Total
2012 2013 2014

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 11 974 417,22€ 8 267 748,13€ 3 781 895,14€

DESPESA TOTAL 32 891 109,23€ 31 461 534,22€ 23 848 680,42€
AQUISIÇÃO BENS CAPITAL X 100

DESPESA TOTAL
36,4% 26,3% 15,9%

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
2012 2013 2014

AQ. BENS CAPITAL. + TRANSF.CAPITAL. 14 100 618,70 € 11 002 029,77 € 5 113 473,78 €

DESPESA TOTAL 32 891 109,23€ 31 461 534,22€ 23 848 680,42€
AQ.BENS CAPITAL + TRANSF.CAPITAL X 100

DESPESA TOTAL
42,9% 35,0% 21,4%
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Despesas de Funcionamento (pessoal, aquisição bens e serviços correntes, outras despesas correntes) / 
Despesa Total

2012 2013 2014

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 14 229 557,46 € 14 645 224,05 € 15 541 293,44 €

DESPESA TOTAL 32 891 109,23€ 31 461 534,22€ 23 848 680,42€
DESPESA DE FUNCIONAMENTO X 100

DESPESA TOTAL
43,3% 46,5% 65,2%

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 2014, o Município de Ponte de 
Lima termina esse ano com um saldo final de 13 649 667,82€. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

44MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA



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 2014.

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A autarquia encerrou as contas referentes ao exercício económico de 2014 com um Resultado Líquido do Exercício 
de 672.386,66€.
O Resultado Líquido é formado pelas seguintes componentes:

DESIGNAÇÃO VALOR (EUROS)

RESULTADOS OPERACIONAIS (A) - 2 211 790,42

RESULTADOS FINANCEIROS (B) 1 133 269,70

RESULTADOS CORRENTES ( C) =  (A) + (B) - 1 078 520,72

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS (D) 1 750 907,38

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  (C) + (D) 672 386,66
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3.1.1 - RESULTADOS OPERACIONAIS

Os Resultados Operacionais obtidos em 2014 totalizaram um valor de (2 211 790,42€). A rubrica de Transferências 
e Subsídios Obtidos desempenha um papel muito significativo no total dos Proveitos Operacionais, ao representar 
63,17% 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 23,23%, 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 24,89%, as 
Amortizações do exercício com 29,17% e os custos com o Pessoal 30,53%, representam 76,66% do total dos Custos 
Operacionais.

Composição dos Resultados Operacionais:
DESIGNAÇÃO VALOR (EUROS) %

PROVEITOS OPERACIONAIS

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
                       

2.730.311,95  11,66

IMPOSTOS E TAXAS
                       
5.441.400,84  23,23

PROVEITOS SUPLEMENTARES
                          

385.043,26 1,64

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS
                     

14.795.403,72  63,17

OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS
                            

70.288,34  0,30

TOTAL DOS PROVEITOS OPERACIONAIS 23.422.448,11 100,00

CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS
                          

842.641,67  3,29

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
                       
6.379.509,07  24,89

CUSTOS COM O PESSOAL
                       
7.824.969,34  30,53

TRANSFERÊNCIAS E SUB. CORRENTES CONCEDIDOS
                       
3.006.149,07  11,73

AMORTIZAÇÕES
                       
7.477.304,43  29,17

OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS
                          

103.664,95  0,40

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS
                

25.634.238,53  100,00
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3.1.2 - RESULTADOS FINANCEIROS

Os Resultados Financeiros no valor de 1 133 269,70€ registaram um decréscimo 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 
Coordenador de Transportes e Mercado Municipal e ocupação de diversos espaços comerciais. Os custos financeiros 
registaram um aumento em relação ao ano anterior, devido à constituição da provisão constituída e ao valor respeitante 
a juros suportados com diversos empréstimos bancários.
Composição dos Resultados Financeiros:  

DESIGNAÇÃO VALOR (EUROS) %

CUSTOS FINANCEIROS

JUROS SUPORTADOS 5 504,06 5,82

PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 84 962,00 89,78

OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 4 168,49 4,40

TOTAL DOS CUSTOS FINANCEIROS 94 634,55 100,00

PROVEITOS FINANCEIROS

JUROS OBTIDOS 211 912,62 17,26

RENDIMENTO DE IMÓVEIS 1 010 981,84 82,33

RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL 4 835,85 0,39

DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS 173,94 0,01

TOTAL DOS PROVEITOS FINANCEIROS 1 227 904,25 100,00
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3.1.3 - RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Ao nível dos Resultados Extraordinários, no ano de 2014 apresentaram um resultado positivo de 1 750 907,38€. 
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 
231 846,43€ – 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 co-financiamento, para o ano de 2014.

Composição dos Resultados Extraordinários:
DESIGNAÇÃO VALOR (EUROS) %

CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS 1 331 578,64 63,18

PERDAS EM EXISTÊNCIAS 9,00 0,00

PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES 66 811,94 3,17

CORREÇÕES RELATIVAS EXERCÍCIOS ANTERIORES  652 150,07 30,94

OUTROS CUSTOS E PERDAS 57 033,74 2,71

TOTAL DOS CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS 2 107 583,39 100,00

PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS

RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS -24 668,66 -0,64

GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES 144 497,26 3,74

BENEFÍCIOS PENALIDADES CONTRATUAIS 86 161,34 2,23

CORRECÇÕES RELAT. EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 420 654,40 36,82

OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 2 231 846,43 57,84

TOTAL DOS PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS 3 858 490,77 100,00
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4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Da comparação efectuada entre o Balanço a 31 de Dezembro de 2013 e o Balanço a 31 de Dezembro de 2014, 
ressaltam alterações na situação financeira e patrimonial do Município de Ponte de Lima, a destacar os seguintes 
aspetos:

Unidade: Euro
DESIGNAÇÃO 31-12-2013 31-12-2014

IMOBILIZADO BRUTO 251 366 856,18 256 955 086,96

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS   75 251 994,37   82 721 793,35

IMOBILIZADO LÍQUIDO 176 114 861,81 174 148 331,61

- 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 31/12/2013 VALOR EM 31/12/2014

DÍVIDA DE LONGO PRAZO

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 1 492 671,45 1 220 711,54

DÍVIDAS A CURTO PRAZO

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 0,00 135 803,14

ADIANTAMENTO POR CONTA VENDAS 62 295,50 76 545,50

FORNECEDORES C/C 1 045,01 1 405 177,03

FORNECEDORES - FACTURAS EM RECEPÇÃO E 
CONFERÊNCIA

527 061,88 410 495,84

FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C 0 0,00

ESTADO E O. E. PÚBLICOS 115 840,32 83 323,03

OUTROS CREDORES 1 177 827,39 2 325 700,23

TOTAL 1 884 070,10 4 437 044,77
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- Evolução das dívidas de terceiros
A tabela seguinte apresenta a evolução da dívida de terceiros:

Unidade:Euro
DESIGNAÇÃO VALOR EM 31/12/2013 VALOR EM 31/12/2014

DÍVIDA DE CURTO PRAZO   

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 48 360,94 53 307,39

CLIENTES C/C 0,00 0,00

UTENTES C/C 478 281,57 418 219,88

CLIENTES, CONT. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA 27 528,08 27 528,08

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 0 408 145,59

OUTROS DEVEDORES 5 610 449,37 3 628 538,80

TOTAL 6 164 619,96 4 535 739,74

O valor da divida de terceiros refere-se à venda de água, tarifa de utilização da rede e tarifa de utilização de rede de 
águas residuais 418 219,88€, ao valor debitado ao Tesoureiro da taxa de conservação de esgotos 27 528,08€ e o 
valor de 3 628 538,80€ 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 de 672.386,66€ (seiscentos 
e setenta  e dois mil, trezentos e oitenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos), seja aplicado da seguinte forma:

Reservas legais (5%)             33 619,33 €
Reservas Livres (95%)           638 767,33 €
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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 900400 
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 05 de Fevereiro de 
2013. 
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8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

136



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:
 Eng.º Victor Manuel Alves Mendes

Vereador designado Vice-Presidente:
 Sr. Gaspar Correia Martins

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

Restantes Vereadores:
 Dr.ª Ana Maria Martins Machado 
 Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana
 Eng.º 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.
De acordo com o art.º 76 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os documentos de prestação de contas das autarquias 
locais, nos termos da lei, são remetidos ao órgão deliberativo para apreciação juntamente com a certificação legal das 
contas e o parecer sobre as mesmas apresentados pelo revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais 
de contas.
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8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE

INDICADORES DE GESTÃO
Unidade: Euro

Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) 10.286.391,00

Fundo Social Municipal (FSM) 806.243,00

Participação Variável  no IRS 0,00

Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação 8.267.748,13

AÇÕES INSPETIVAS

No decorrer do ano 2014 houve uma ação inspetiva ao Município de Ponte de Lima com as seguintes caraterísticas:

- Ação Inspetiva, em sede de IVA, ano 2010;

- Entidade – Autoridade Tributária e Aduaneira;

- Período – 06/02/2014 – 22/12/2014;

- Processo – OI201400056 de 22/01/2014.
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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 1º 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 

nº78 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 nº41 259

Campo de futebol designado de “Campo do Cruzeiro” Arca e Ponte de Lima Rua da Associação Desportiva 
“Os Limianos” nº10 355

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

Parque Radical Arca e Ponte de Lima Praceta Fernão Magalhães omisso

8.2.2 – Não se aplica.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

140MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA



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.

Quanto às amortizações, foram praticadas as taxas permitidas pela Portaria n.º 671/2000 (2ªSérie), que aprova o 
CIBE - CADASTRO E INVENTÁRIO DOS BENS DO ESTADO e as previstas no artigo 20º 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 2014;
A conta 43.2 – “Despesas de Investigação e Desenvolvimento” teve um aumento no valor de 114.357,08€ 
no exercício de 2014;
A conta 43.3 – “Propriedade Industrial e outros direitos” teve um aumento no valor de 21.116,64€ no 
corrente exercício.
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8.2.7 – Mapas: “Ativo Bruto” e “Amortizações e Provisões”.

Município de Ponte de Lima M A P A    A                                                                                                             
ACTIVO  BRUTO 2014

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

BENS DE DOMINIO PÚBLICO       

Terrenos e Recursos Naturais 399.028,24 0,00 181.093,93 0,00 0,00 580.122,17

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

Outras Construções e Infra-estruturas 101.636.070,91 0,00 2.416.297,80 0,00 0,00 104.052.368,71
Bens do Património Histórico, Artistico e 
Cultural 2.485.765,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485.765,76

Outros Bens de Dominio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizações em Curso 2.050.933,14 0,00 593.268,29 0,00 2.470.405,32 173.796,11
Adiantamentos por Conta de Bens de 
Dominio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 106.571.798,05 0,00 3.190.660,02 0,00 2.470.405,32 107.292.052,75
       
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS       

Despesas de Instalação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Investigação e 
Desenvolvimento 508.667,11 0,00 114.357,08 0,00 0,00 623.024,19

Propriedade Industrual e Outros Direitos 8.458,59 0,00 60.436,06 0,00 39.319,42 29.575,23

Imobilizações em Curso 76.994,13 0,00 154.155,45 0,00 140.849,12 90.300,46
Adiantamentos por Conta de Imobilizações 
Incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 594.119,83 0,00 328.948,59 0,00 180.168,54 742.899,88
       
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS       

Terrenos e Recursos Naturais 25.902.278,52 0,00 1.066.371,35 126.205,10 435.761,12 26.406.683,65

Edifícios e Outras Construções 66.946.396,78 0,00 8.247.978,57 145.500,00 445.913,34 74.602.962,01

Equipamento Básico 9.670.508,34 0,00 835.986,13 0,00 61.986,74 10.444.507,73

Equipamento de Transporte 2.387.694,20 0,00 158.645,90 54.315,62 0,00 2.492.024,48

Ferramentas e Utensilios 50.536,67 0,00 5.037,55 0,00 525,23 55.048,99

Equipamento Administrativo 467.414,35 0,00 4.323,86 0,00 753,32 470.984,89

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

Outras Imobilizações Corpóreas 358.887,81 0,00 51.076,41 0,00 21.380,13 388.584,09

Imobilizações em Curso 37.676.718,66 0,00 4.099.307,68 0,00 9.677.740,71 32.098.285,63
Adiantamentos por conta Imobilizações 
Corpóreas 84.556,59 0,00 0,00 0,00 0,00 84.556,59

 143.545.662,85 0,00 14.468.727,45 326.020,72 10.644.060,59 147.044.308,99
       
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS       

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

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

Investimentos em Imóveis 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

Edificios e Outras Construções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Aplicações Financeirads 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

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

 655.275,45 0,00 1.220.549,89 0,00 0,00 1.875.825,34

TOTAL 251.366.856,18 0,00 19.208.885,95 326.020,72 13.294.634,45 256.955.086,96
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Município de Ponte de Lima
MAPA B 2014AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

RUBRICAS SALDO INICIAL REFORÇOS REGULARIZAÇÕES SALDO FINAL

48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 75.251.994,37 7.928.494,04 458.695,06 82.721.793,35

      

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

48.1.1 Terrenos e recursos naturais     

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 22.653.319,88 2.960.233,00 458.695,06 25.154.857,82

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

48.2.2 Edifícios e outras construções 12.886.113,64 2.001.861,75 389.160,30 14.498.815,09

48.2.2.1 Edifícios 8.085.391,39 1.500.922,02 389.160,30 9.197.153,11

48.2.2.2 Outras construções 4.800.722,25 500.939,73 0,00 5.301.661,98

48.2.3 Equipamento báscio 7.254.129,09 818.743,26 13.940,59 8.058.931,76

48.2.4 Equipamento de transporte 2.049.299,19 125.852,72 54.315,62 2.120.836,29

48.2.5 Ferramentos e utensílios 42.001,53 3.766,53 525,23 45.242,83

48.2.6 Equipamento administrativo 420.298,69 9.972,30 753,32 429.517,67

48.2.7 Taras e vasilhame 591,66 36,44 0,00 628,10

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

      

48.3 De imobilizações incorpóreas 516.192,14 46.091,46 0,00 562.283,60

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

48.3.2 Despesas de investigação e desenvolvimento 508.667,11 38.119,03 0,00 546.786,14

48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos 7.525,03 7.972,43 0,00 15.497,46

      

48.5 De bens de domínio público 52.082.482,35 4.922.169,58 0,00 57.004.651,93

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 51.848.293,20 4.906.556,97 0,00 56.754.850,17

48.5.5 Bens de património histórico, artístico e cultural 234.189,15 15.612,61 0,00 249.801,76

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

      

49 PROVISÕES INVESTIM. FINANC. 0,00 84.962,00 0,00 84.962,00

49.1 Partes de capital     

49.2 Obrigações e títulos de participação 0,00 84.962,00 0,00 84.962,00

49.3 ...     

49.5 Outras aplicações financeiras     

 TOTAL 75.251.994,37 8.013.456,04 458.695,06 82.806.755,35
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8.2.8 - Desagregação das rubricas dos mapas “Activo Bruto” e “Amortizações e Provisões”

De bens do domínio público 

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

 Valor: 181.093,93€

Outras Construções e Infra-estruturas – nesta rubrica estão contempladas a rede de saneamento e iluminação 
pública, bem como as cedências de loteamentos privados para integração no domínio público municipal. A taxa de 
amortização aplicada a estes bens foi de 5%.

Valor: 2.416.297,80€

Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural – esta rubrica não teve movimentos no exercício de 2014.

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

 Valor: 509.274,29€

Nesta rubrica foi transferido o montante global de 2.386.411,32€, de obras concluídas no decorrer do exercício, para 
a rubrica Outras Construções e Infraestruturas.

De Imobilizações Incorpóreas

Despesa de Instalação – esta rubrica não teve movimento no exercício de 2014.

Despesas de Investigação e de Desenvolvimento – esta rubrica teve um aumento no corrente exercício no valor 
de 114.357,08€.
 
Propriedade Industrial e Outros Direitos – esta rubrica teve um aumento no valor de 21.116,64€ no exercício de 2014.
 
Imobilizações em Curso – nesta conta encontram-se valores referentes aos pagamentos efetuados em 2014, para 
conclusão dos bens de investimento acima referidos.

Valor: 147.913,41€

Nesta rubrica foi transferido o montante de 134.607,08€, relativo a estudos e a registos no INPI concluídos no decorrer 
do exercício, para as rubricas Despesas de Investigação e de Desenvolvimento e  Propriedade Industrial e Outros 
Direitos.
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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. Encontram-
se também bens não contemplados no Balanço Inicial, cujo processo de registo foi concluído no decorrer do ano. 
Estes bens não são amortizáveis.

 Valor: 1.202.515,85€

Foram efetuados abates no valor global de 1.146.786,50€, relativo à anexação de prédios na freguesia de Queijada 
para formação do loteamento C do pólo industrial, à conversão da natureza de alguns prédios, rústico para urbano, e 
à alteração da classificação de outros.
Foram alienados prédios no valor total de 126.205,10€, designadamente um edifício de r/c e 1º andar no lugar 
de Mosteiro na freguesia de Refoios, um edifício em ruínas sito no Foral de São Martinho nº350 na freguesia de 
S.Martinho da Gandra , bem como o lote nº1/2 do loteamento nº2 do Polo Industrial da Gemieira.

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:

301.01.02
• Casa Amiga de Fornelos – CMPL1 no valor de 59.039,60€, amortizado à taxa de 2,50%;
• Casa Amiga de Vilar das Almas – CMPL1 no valor de 63.069,02€, amortizado à taxa de 2,50%;
• Casa Amiga de Vilar das Almas – CMPL2 no valor de 63.069,01€, amortizado à taxa de 2,50%;
• Casa Amiga de Santa Cruz do Lima – CMPL1 no valor de 69.495,92€, amortizado à taxa de 2,50%;
• Casa Amiga de Santa Cruz do Lima – CMPL2 no valor de 69.495,92€, amortizado à taxa de 2,50%;

301.02.03
• Beneficiação na Quinta dos Carvalhos na freguesia de Freixo, no valor de 25.303,25€, amortizado à taxa de 0,71%;

301.02.04
• Edifício escolar com cave, r/c e 1ºandar, polidesportivo e logradouro, designado de Centro Educativo de Ponte de 

Lima, sito na rua Dr. Francisco Sá Carneiro nº477 na freguesia de Arca e Ponte de Lima, no valor de 2.624.268,72€, 
amortizado à taxa de 1,25%;

• Edifício escolar de r/c e 1ºandar com parque de estacionamento e logradouro, designado de Centro Educativo da 
Facha sito no lugar de Cabra na freguesia da Facha, no valor de 2.266.480,86€, amortizado à taxa de 1,25%;
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301.02.99
• Casa de Abrigo de Vilar do Monte, edifício de r/c com 3 divisões sito no lugar da Costa na dita freguesia,  no valor 

de 64.613,12€, amortizado à taxa de 2,50%;
• Casa de Abrigo Vermelha, edifício de r/c com 3 divisões sito em Casal Pedro na freguesia de Rendufe, no valor de 

79.095,50€, amortizado à taxa de 2,50%;
• Casa de Abrigo Verde, edifício de r/c com 3 divisões sito em Casal Pedro na freguesia de Rendufe, no valor de 

79.095,50€, amortizado à taxa de 2,50%;
• Casa de Abrigo da Vacariça, edifício de r/c com 5 divisões sita no lugar da Vacariça na freguesia de Refoios, no valor 

de 23.558,15€, amortizado à taxa de 2,50%;
• Edifício de r/c e 1ºandar designado de Pavilhão Gimnodesportivo da Facha com parque de estacionamento sito no 

lugar da Cabra na freguesia da Facha, no valor de 571.894,93€, amortizado à taxa de 1,25%;
• Beneficiação do complexo composto por 3 edifícios de r/c e 1ºandar designado de Centro de Arte e Cultura sito na 

rua Agostinho José Taveira nº615 na freguesia de Arca e Ponte de Lima, no valor de 145.830,18€, amortizado à 
taxa de 3,70%;

• Beneficiação da fracção AQ atual Auditório Rio Lima sito na praceta adjunta à rua Dr. Ferreira Carmo nº17 a 27, no 
valor de 163.203,28€, amortizado à taxa de 5%;

• Beneficiação do anexo do Restaurante da Madalena sito no lugar de Santas na freguesia de Fornelos, no valor de 
76.758,48€, amortizado à taxa de 2,56%;

301.04.03
• Beneficiação na Piscina coberta do Complexo Desportivo da Quinta da Graciosa sito na rua Dr.Francisco Sá 

Carneiro na freguesia de Arca e Ponte de Lima – Upgrade Energético e Ambiental,  no valor de 297.266,86€, 
amortizado à taxa de 1,69%;

• Beneficiação na Piscina coberta sito no lugar de Bouça de Rodas na freguesia de Freixo – Upgrade Energético e 
Ambiental,  no valor de 140.973,97€, amortizado à taxa de 1,41%;

301.04.99
• ETAR sita na rua do Ribeiro nº1035 na freguesia da Gemieira, no valor de 623.583,30€, amortizado à taxa de 1,25%;

301.05.99
• Reservatório de água em betão armado hidrofugado sito na rua da Igreja nº1443 na Mata de Cartomil na freguesia 

da Gemieira, no valor de 1.005,00€, amortizado à taxa de 2,50%;

301.08.99
• Beneficiação do edifício de r/c, 1º e 2ºandares designado de Albergue de Peregrinos e Museu do Brinquedo (Casa 

do Arnado) sito no largo da Alegria na freguesia de Arcozelo, no valor de 144.160,89€, amortizado à taxa de 0,72%;
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Imóveis cujo processo de registo foi concluído no decorrer do ano e não foram contemplados no Balanço 
Inicial:

301.02.04
• Edifício escolar com cave, r/c e 1ºandar designado de Jardim de Infância sito em Rio Velho na freguesia de Fontão, 

no valor de 143.552,76€, amortizado à taxa de1,25%;

301.02.99
• Complexo composto por 3 edifícios de r/c e 1º andar designado de Centro de Arte e Cultura sito na rua Agostinho 

José Taveira nº615 na freguesia de Arca e Ponte de Lima, no valor de 370.790,57€, amortizado à taxa de 2,50%;
• Edifício de r/c, 1º e 2ºandares onde está instalado a TURIHAB sito na rua Dr. Cândido da Cruz na freguesia de Arca 

e Ponte de Lima, no valor de 52.373,78€, amortizado à taxa de 14,28%;

Foram efetuados abates no valor global de 591.413,34€, dos quais 145.500,00€ dizem respeito à bens imóveis 
alienados, 445.913,34€ relativa à edifícios que foram reconstruídos e convertido o seu destino. 

Equipamento Básico – nesta rubrica está incluído todo o equipamento (secretárias, cadeiras, material audio-visual, 
livros, equipamento informático, material de limpeza, etc,) instalado nos diversos centro educativos e outros edifícios 
pertencentes ao Município, ou seja, bens essenciais ao desenvolvimento de diversos serviços operativos. 

 Valor total: 788.540,51€, dos quais amortizados à taxa de 7,14% bens no valor de 23.191,54€, à taxa de 10% 
bens no valor de 309,54€, à taxa de 12,5% o valor 309.599,29€, à taxa de 14,28% o valor de 10.221,22€, à taxa de 
14,29% o valor de 32.016,61€, à taxa de 16,66% o valor de 6.045,21€, à taxa de 20% o valor de 38.378,65€, à taxa 
de 25% o valor de 225.255,05€, à taxa de 33,33% o valor de 123.717,10€ e à taxa de 50% o valor de 19.806,30€.

Por motivos vários (roubo, deterioração, avaria, etc) foram abatidos bens cujo valor patrimonial totalizou de 14.541,12€.

Equipamento de Transporte – no decorrer do exercício de 2014 foram adquiridas cinco viaturas classificadas da 
seguinte forma:

202.02.01
• TOYOTA YARIS BIZZ 1.4D 3P cor branca, matrícula: 69-OL-87, no valor de 19.935,60€, taxa de amortização de 

12,50%;
• TOYOTA YARIS BIZZ 1.4D 3P cor branca, matrícula: 69-OL-94, no valor de 19.935,60€, taxa de amortização de 

12,50%;
• TOYOTA YARIS BIZZ 1.4D 3P cor branca, matrícula: 69-OL-81, no valor de 19.935,60€, taxa de amortização de 

12,50%;
• TOYOTA YARIS BIZZ 1.4D 3P cor branca, matrícula: 70-OL-02, no valor de 19.935,60€, taxa de amortização de 

12,50%;
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202.02.03
• MITSUBISHI CANTER 7C15 (lava-ruas), matrícula: 81-PC-51, no valor de 78.903,50€, taxa de amortização de 

10%.

Foram vendidas em Hasta Pública duas motorizadas e quatro automóveis inventariados pelo valor total de 54.315,62€.

Ferramentas e Utensílios – nesta rubrica encontram-se todas as pequenas máquinas e ferramentas afetas à 
atividade operacional da autarquia, pelo valor total de 5.037,55€: 

 Valor: 213,17€, amortizadas à taxa de 12,50%;
 Valor: 660,83€ amortizadas à taxa de 14,28%;
 Valor: 557,90€ amortizadas à taxa de 14,29%;
 Valor: 2.389,78€ amortizadas à taxa de 20,00%;
 Valor: 1.215,87€ amortizadas à taxa de 25,00%.

Foi abatido um bem enquadrado nesta rubrica cujo o valor de inventário é de 525,23€.

Equipamento Administrativo – no exercício corrente foi adquirido diverso equipamento de escritório registado nesta 
rubrica,  no valor total de 4.323,86€, amortizado à taxa de 12,50%.

Foram abatidos bens com o valor total de 753,32€

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

Outras Imobilizações Corpóreas – nesta rubrica está contemplada a aquisição de uma imagem em granito, livros e 
documentação com valor histórico. Estes bens não são suscetíveis de amortização.

 Valor: 29.696,28€
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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: 2.178.598,19€

Foi transferido desta conta o montante global de 7.757.031,22€, 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 houveram registos no decorrer do ano de 2014.

Obrigações e Títulos de Participações – no corrente ano foi registado nesta rubrica o FAM – Fundo de Apoio 
Municipal nos termos da Lei nº53/2014 de 25 de Agosto, segundo instruções da SATAPOCAL de 31 de Março de 
2015.

 Valor: 1.220.549,89€

8.2.9 - Não foram incorridos custos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, 
durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período. 

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

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

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 2014 o Município não procedeu ao registo de bens sem valorização.

8.2.15 – Os bens de domínio público que não são objecto de amortização, são os terrenos e recursos naturais, os 
quais não são susceptíveis de amortizar.
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8.2.16 – Mapa de Entidades Participadas 
                  Unidade:Euro

DESIGNAÇÃO SEDE % DETIDA CAPITAL 
PRÓPRIO

RESULTADOS 
EXERCÍCIO (2014)

Águas do Noroeste, S.A Lugar de Gaído – Barcelos
4755-045 Areias de Vilar 0,67 59.198.430,01 (608.799,20)

Resulima- Valorização e 
Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A

Apartado 11
4936 – 908 Vila Nova de Anha 6,90 5.275.542,47 501.418,16

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 activo circulante de um valor inferior ao 
mais baixo custo ou do mercado.

8.2.21 – Não se criaram provisões extraordinárias respeitantes a elementos do activo circulante.

8.2.22 – Dívidas de cobrança duvidosa

 Valor: 27.528,08€

8.2.23 – Não existem dívidas activas 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 27.528,08 27.528,08

292 Provisões para riscos e encargos

39 Provisões para depreciação de existências

49 Provisões para investimentos financeiros 84.962,00 84.962,00
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8.2.28 – A Classe 5 – “Fundo Patrimonial”

51 – “Património” - o aumento verificado na conta diz respeito a prédios do Município de Ponte de Lima não 
contemplados no Balanço Inicial devido à falta de registo na competente conservatória, e que no decorrer do exercício 
ficaram com a situação regularizada, nomeadamente:
- prédio urbano inscrito sob o artigo nº928 da freguesia de Fontão, pelo valor de 143.552,76€;
- prédio urbano inscrito sob o artigo nº1131 da freguesia de Arca e Ponte de Lima, pelo valor de 76.316,08€;
- prédio urbano inscrito sob o artigo nº1152 da freguesia de Arca e Ponte de Lima, pelo valor de 423.690€;
- prédio urbano inscrito sob o artigo nº1153 da freguesia de Arca e Ponte de Lima pelo valor de 461.915,57€;

59 – “Resultados Transitados” - o valor constante na conta dizem respeito à:
- aplicação de resultados do ano anterior no valor de 2.992.861,16€;
- regularização de valores relativo a anos anteriores, Águas do Noroeste, no valor de 1.399.573,02€;
- correções relativamente a exercícios anteriores a 2013, de excesso de estimativa de custos com subsídios férias e 
encargos, no montante 293.944,52€;
- regularização de amortizações acumuladas relativas a bens agora inventariados e não contemplados no Balanço 
Inicial, no total de 219.196,63€.

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 73.307,14
Compras 0,00 843.973,18
Regularização de existências 0,00 -165,54
Existências finais 0,00 74.804,19

Custos no exercício 842.641,67

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 2014 foi operada uma modificação ao Orçamento da Receita, com a natureza de revisão, e 
vinte e sete modificações ao Orçamento da Despesa, com a natureza de alteração, 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 2014 foram realizadas vinte e cinco modificações ao P.P.I, vinte e quatro com a natureza de 
alteração e uma com a natureza de revisão, conforme mapas em anexo.

Durante o exercício de 2014 foram realizadas vinte e uma modificações ao P.A.M com a natureza de alteração, 
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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III − TERMO DE ENCERRAMENTO



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente documento de PRESTAÇÃO DE CONTAS do exercício de 2014, que contém 239 folhas de uma só face, 
devidamente numeradas e rubricadas, foi aprovado em reunião de Câmara Municipal de Ponte de Lima realizada em 
13 de Abril de 2015, nos termos da alínea i) do artº.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 24 de Abril de 2015, pelo que ficam todas as suas folhas rubricadas pelos seus membros que abaixo 
assinam o presente termo. 

O Presidente

_____________________________

                           O 1º Secretário                                                     O 2º Secretário

       ______________________________                              _____________________________ 
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