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1. I t oduç o 

 

 

O presente documento constitui o Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) de Ponte de Lima, 

encontrando-se estruturado em cinco capítulos. O presente capítulo, relativo à introdução, destina-se enquadrar 

o processo de regeneração urbana em Ponte de Lima. O segundo capítulo, dedicado ao diagnóstico, compreende 

uma análise da área de intervenção, terminando numa síntese que elenca os principais problemas e 

potencialidades das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) de Ponte de Lima. O terceiro capítulo contempla a 

estratégia, começando por efetuar um enquadramento estratégico do PARU e definido a estratégia de 

regeneração urbana, modelo habitacional, modelo económico e regras e critérios de proteção do património. O 

quarto capítulo compreende o programa de ação, versando sobre as ações a desenvolver no âmbito do PARU de 

Ponte de Lima. O quinto capítulo destina-se ao modelo de governação. 

Os PARU constituem planos que definem uma estratégia do município no âmbito da regeneração urbana, sendo 

instrumentos de suporte para o apoio a projetos apresentados no âmbitoàdaàp io idadeàdeài vesti e toà PI 6.5 

adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar 

zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas 

de redução de ruído , inscrita no Eixo Prioritário 4 - Qualidade Ambiental do Programa Operacional Regional (POR) 

Norte 2020, sobre a designação de PI 6e. 

O âmbito territorial dos PARU são as Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), criadas ao abrigo do decreto-Lei n.º 

307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto1, mais concretamente: os centros 

históricos, as zonas ribeirinhas ou as áreas de conversão de zonas industriais abandonadas, sendo que, em cada 

centro urbano podem existir uma ou mais ARU. 

Nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, as áreas de reabilitação urbana incidem sobre espaços 

urbanos que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanas, 

dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem uma intervenção integrada à

(art.º 12.º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto), podendo abranger: áreas e centros históricos; património cultural 

imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de proteção; áreas urbanas degradadas; ou zonas 

urbanas consolidadas. 

áà ea ilitaç oàu a aà à o side adaà o oàu aà componente indispensável da política das cidades e da política de 

habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de requalificação e revitalização das cidades, em 

                                                           
1 Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) 
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particular das suas áreas mais degradadas, e de qualificação do parque habitacional, procurando -se um 

funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentável das cidades e a garantia, para todos, de uma 

habitação condigna à De eto-lei n.º 307/2009 de 23 de outubro). Este documento legislativo (com atual redação 

dada pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto) introduziu alterações profundas no quadro jurídico da reabilitação 

urbana, ilustra a mudança de paradigma que ocorreu no domínio das políticas urbanas em Portugal.  

O processo de reabilitação urbana programada inicia-se com a aprovação da delimitação da ARU, a que se segue 

a aprovação da operação de reabilitação urbana (ORU) a desenvolver dentro dos limites da ARU, através de 

instrumento próprio ou de um plano de pormenor de reabilitação urbana (art.º 7.º do RJRU). A delimitação da 

ARU pode ser aprovada em simultâneo ou antes da aprovação da respetiva ORU, sendo que, neste último caso, a 

delimitação da ARU caduca se, no prazo de três anos, não for aprovada a correspondente ORU. 

Para efeitos de financiamento à PI 6e (6.5) p evistaà oà EixoàP io it io 4 – Qualidadeàá ie tal àdoàNo teà ,à

e tal como apresentado no Aviso nº Norte-16-2016-10, de 20 de abril de 2016, as tipologias de operação a incluir 

no PARU, nos termos do previsto no artigo 121º da Portaria nº57B/2015, de 27 de fevereiro serão: 

i) Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a equipamentos de utilização 

coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou privados, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de 

idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, determinado nos termos do 

estabelecido pelo Decreto-lei .ºà à‐B/ ,àdeà àdeàdeze o; 

ii) Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto edificado 

envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação 

de espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes; 

iii) Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão, destinadas 

às tipologias de uso referidas nas alíneas anteriores; 

iv) Desenvolvimento de ações com vista à gestão e animação da área urbana, à promoção da atividade 

económica, à valorização dos espaços urbanos e à mobilização das comunidades locais, desde que diretamente 

relacionadas com as ações previstas nas alíneas anteriores; 

v) São ainda elegíveis os estudos e ações associados à melhoria da qualidade do ar e à redução do ruído 

eà à ualidadeàdeàvidaàe à eioàu a o,à o eada e teàaà ealizaç oàdeàp ojetos‐pilotoàdeà eduç oàdaàpoluiç oàdoà

ar, o reforço e modernização da rede urbana de medição de qualidade do ar de âmbito regional, a realização de 

inventários de emissões regionais com informação relevante para os modelos de qualidade do ar, e posterior 

integração e disponibilização no sistema nacional de informação (QualAr), a criação de modelos de avaliação da 

qualidade do ar com resolução espacial a nível regional, urbano e de vias de tráfego, e a elaboração de estudos e 

planos com vista à produção de informação de apoio à decisão sobre ruído.  
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O concelho de Ponte de Lima localiza-se na região Norte, no Alto Minho, integrando o distrito de Viana do Castelo. 

Ocupando uma posição central no Vale do Lima, apresenta como concelhos vizinhos Viana do Castelo (a Oeste), 

Caminha, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura (a Norte), Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Vila Verde (a 

Este) e Barcelos (a Sul).  

Com uma área de 321 Km², o concelho encontra-se dividido em 39 freguesias2, de onde se destacam as freguesias 

de Arca e Ponte de Lima e de Arcozelo, onde se localiza a vila de Ponte de Lima, sede de município. À data de 2011 

residiam no concelho de Ponte de Lima 43.498 pessoas, consagrando uma densidade populacional à escala do 

concelho de aproximadamente 136 pessoas/Km². 

 

Figura 1 – Freguesias de Ponte de Lima 

Fonte: CAOP, 2015 
 

                                                           
2 Com a Reorganização Administrativa do Território das Freguesias, em 2013, as 51 freguesias que compunham o concelho de Ponte 

de Lima deram lugar às 39 atuais. 
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A paisagem de Ponte de Lima é marcada pela presença do rio Lima, que atravessa este concelho no sentido oeste 

– este. O concelho encontra-se dividido pela linha de festo que divide as bacias hidrográficas do rio Lima e Neiva, 

caraterizando-se pelo relevo acentuado na bacia do Lima, onde os vales abertos (de que é exemplo o vale do rio 

Lima) coexistem com encostas declivosas. Na bacia do Neiva, o relevo é mais suave. 

Em redor do rio Lima, localizam-se as zonas de várzea, bastante férteis, ao longo das quais se foram instalando os 

povoamentos. É nestas áreas férteis que se localiza a vila de Ponte de Lima, sede de concelho.  

O rio Lima surge como elemento separatório, mas unificador da paisagem, possuindo um valor natural e ecológico 

elevado, que justificam a suaài lus oà aà‘edeàNatu aà ,à oà“ICà ‘ioàLi a à PTCON ,àe à ueà e aàdeàu à

terço do SIC está integrado no concelho de Ponte de Lima; o rio Lima está também por trás da génese e evolução 

de Ponte de Lima, cujo passado reflete uma forte referência medieval, com forte suporte comercial e mercantil.   

No concelho de Ponte de Lima residiam, em 2011, 43.498 habitantes, menos 845 habitantes do que os 44.343 

indivíduos que aí residiam em 2001, representando uma evolução populacional ligeiramente negativa no período 

intercensitário 2001-2011 (-1,9%). Ainda assim, tem-se feito sentir um crescimento demográfico nas freguesias 

localizadas nas margens do rio Lima, próximas da Vila ou na sua área de influência direta. 

A estratégia de salvaguarda requalificação urbana em Ponte de Lima reporta aos anos 80, sendo que ao longo das 

duas últimas décadas do século XX foram realizadas no Centro Histórico da Vila de Ponte de Lima diversas 

intervenções, que tiveram como objetivo, por um lado, impedir a contínua degradação do parque edificado e, por 

outro, permitir a reabilitação e renovação urbana. Nos anos 90 foi estabelecida uma estratégia de requalificação 

urbana do Centro Histórico de Ponte de Lima que, juntamente com a oportunidade estabelecida pela publicação 

do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana em 2009 (através do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de Outubro), 

lançou a oportunidade de execução de uma operação de reabilitação urbana durante a vigência do QREN. No ano 

de 1998, o centro histórico de Ponte de Lima foi declarado o oà área crítica de recuperação e reconversão 

urbanística  (ACRRU). 

Em 1995 foi publicado o Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima (através da Resolução de Conselho de Ministros 

nº 99/95, de 9 de outubro e, dez anos mais tarde, em 2005, foi publicada a sua revisão. Na revisão do Plano Diretor 

Municipal de Ponte de Lima, foram definidas 35 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, que previam a 

elaboração de planos de urbanização ou planos de pormenor. Foi neste seguimento que, em 2008, foi aprovado 

o Plano de Urbanização de Ponte de Lima (PU). 

Em 2012, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima deliberou efetuar a conversão da ACRRU para ARU de Ponte 

deàLi a,à à luzàdaàLeià .ºàLeià .ºà / ,àdeà àdeàágosto,à ueà i di aà ueà as áreas críticas de recuperação e 

reconversão urbanística criadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de novembro, alterado pelos Decretos -

Leis n.ºs 313/80, de 19 de agosto, e 400/84, de 31 de dezembro, podem ser convertidas em uma ou mais áreas de 

reabilitação urbana à a t.ºà .º . 
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Neste momento encontra-se em processo de delimitação uma nova ARU, denominada de Área de Reabilitação 

Urbana adjacente ao Núcleo Central, e que visa o prolongamento da ARU existente, permitindo que toda a área 

do PU de Ponte de Lima fique afeta ao processo de regeneração urbana. 

A ARU de Ponte de Lima, com uma área de 297ha, integra a vila com o mesmo nome e insere-se em parte das 

freguesias de Arca e Ponte de Lima e de Arcozelo; a ARU adjacente ao Núcleo Central, com 1.211ha, para além de 

se localizar em parte do território afeto a essas freguesias, estende-se ainda às freguesias de Ribeira, Feitosa e 

Correlhã3. 

                                                           
3 Uma parte residual do território afeto às freguesias de Refoios do Lima, Sá, Santa Comba, Brandara e Fornelos também se encontra 

inserido em ARU, mas atendendo à sua reduzida dimensão, e de modo a não deturpar a realidade, optou-se por não ser considerado 
na análise apresentada de seguida 
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2. Diag ósti o 

 

 

Este capítulo tem como objetivo efetuar uma descrição das caraterísticas socio funcionais do espaço a intervir, 

assim como realizar um diagnóstico dos principais problemas e potencialidades desse território. A principal fonte 

de informação utilizada foi a constante na Base Geográfica de Referenciação da Informação (BGRI), tendo sido 

analisadas as unidades territoriais estatísticas (subsecções) do concelho de Ponte de Lima, das freguesias de Arca 

e Ponte de Lima4, Arcozelo, Ribeira, Feitosa e Correlhã e das subsecções incluídas nas duas ARU de Ponte de Lima. 

Estes dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) foram complementados com outros 

elementos que se mostraram relevantes para análise e diagnóstico desta área: informação disponibilizada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP), Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) entre outros. 

Este capítulo compreende as seguintes temáticas, apresentadas nos subcapítulos seguintes: enquadramento 

histórico e análise da evolução urbana, socio demografia, economia urbana, edificado, equipamentos coletivos e 

espaços públicos, ambiente urbano e património, terminando com uma síntese do diagnóstico. 

 

2.1 Enquadramento histórico e análise da evolução urbana 

Dos aglo e adosà u a osà deà aizà histó i a,à Po teà deà Li aà à o side adoà u à dosà asosà aisà ot veisà pelaà

unidade e originalidade do seu património arquitetónico, pela qualidade de conjunto que constitui esse património 

eàpelaà elezaàeàha o iaàdaàpaisage à aà ualàseài se e à Massapi aàetàal.,à .àDesdeàoài í ioàdosàestudosàdeà

investigação da História Urbana que esta povoação se evidenciouà o oà po toàdeà o ve g iaàdeà todaàu aà

atividade económica, política e militar aglutinada por uma vivência social intensa e parti ipa te à Massapi aàetàal,à

1984). Contribuiu para este facto, a riqueza da região a nível de extração de minérios, agricultura, pesca e 

i dúst iasàa tesa ais . 5 

Muito embora a região de Ponte de Lima tenha sido habitada desde os primeiros tempos da pré-história e seja 

local de reconhecida importância no período romano, ao assumir-se como local de passagem na ligação de Braga 

a Lugo (atestada pela construção da ponte sobre o rio Lima, que veio a ser posteriormente reformulada), é na 

época medieval que a malha urbana que agora conhecemos começa a ganhar forma. Tendo desempenhado um 

                                                           
4 Em 2011, Arca e Ponte de Lima eram ainda duas freguesias distintas pelo que, para estas freguesias em particular, a informação 

constante dos capítulos seguintes que se sustenta nos dados do Censos 2011 é apresentada separadamente. 

5 Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima 
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papel significativo no desenvolvimento da região, o aglomerado urbano (na altura mais rural do que urbano) teve 

foral concedido por D. Teresa em 1125, altura em que foi instituída uma feira, de forma a incentivar o 

desenvolvimento económico e influenciando a fixação das populações. Já no século XVI, e face aos ataques e 

saques de que o aglomerado havia sido alvo, D. Pedro I ordenou a sua reconstrução e ampliação para o perímetro 

definitivo da urbe medieval, a qual foi devidamente fortificada. Várias ruas e travessas terão sido abertas, de modo 

a atrair a fixação da população. Posteriormente, e com o espaço dentro da muralha a tornar-se limitado, o 

aglomerado começou a expandir-se ao longo das vias de Braga e Ponte da Barca. O perímetro definido pela 

muralha, embora em parte destruído durante os séculos XVIII e XIX, ainda é reconhecível hoje, possibilitando 

entender a influência que a muralha teve no desenvolvimento urbanístico da vila. Nesta mesma altura foi 

construída a ponte medieval, recuperando parte da ponte romana em ruínas, e devolvendo a Ponte de Lima a 

importância de outrora no contexto regional, enquanto lugar de passagem de importantes redes comerciais. 

 
Figura 2 - Reconstituição da muralha medieval de Ponte de Lima 

Fonte: Anais Municipais de Ponte de Lima, 1936 

 

Nos séculos XV-XVI Ponte de Lima foi alvo de melhoramentos urbanos vários, de onde se destacam as intervenções 

efetuadas na ponte e as novas construções, com janelas de estilo manuelino; por seu lado, os arrabaldes, situados 

fora das muralhas e ao longo dos principais arruamentos de ligação aos aglomerados vizinhos, e muito embora 

continuem a expandir-se de forma algo desorganizada, integram já elementos arquitetónicos de grande valor, 

como o Convento de Santo António dos Frades e a Igreja de S. Francisco. Da expansão linear ao longo das principais 

saídas da vila medieval destaca-se nesta época o traçado da rua do Pinheiro (para Barcelos) e, no sentido oposto, 

o Arrabalde de S. João de Fora. Já o desenvolvimento do século XVII ditou o aumento significativo da construção 

de solares, tais como a Casa da Aurora e a Casa da Garrida. 

Durante os séculos XVIII e XIX a vila de Ponte de Lima sofreu um conjunto de transformações urbanas significativas, 

decorrentes da destruição de grande parte da muralha medieval. Em todo o caso, é já na primeira metade do 
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século XX que se inicia o processo de alteração na estrutura urbana (visível na carta topográfica de 1927), com a 

abertura da Avenida António Feijó, que parte do centro histórico lançando perpendicularmente ligações que 

seriam a origem dos novos arruamentos urbanos que permitiram a expansão da vila para norte. Nesta época, 

surgiram estradas de perfil transversal amplo, pavimento sólido, alinhamentos retos ligados a pontos estratégicos 

e habitualmente com enquadramentos paisagísticos de carácter lúdico, e ainda os rossios e passeios públicos de 

grande interesse lúdico e desfrute das margens ribeirinhas (Avenida dos Plátanos).  

 
Figura 3- Carta Topográfica da Vila de Ponte de Lima, 1927 

Fonte: Arquivo Distrital de Viana do Castelo 

 

 

Figura 4- Vista Geral da vila de Ponte de Lima, 1950 

Fonte: Coleção de Postais Ilustrados 1900/1998, disponível no Repositório de Informação do Arquivo de Ponte de Lima 

 

A construção da ponte nova (Ponte de Nossa Senhora da Guia), na segunda metade do século XX, que permitiu 

desviar o trânsito do centro da vila e de Além da Ponte, e a abertura das vias de acesso, produziu uma grande 

transformação na vila, determinado a sua expansão. Este facto deu origem ao surgimento de uma estrutura 

urbana que, ao invés de ligar o tecido urbano e o estruturar, provoca a dispersão e introduz novas tipologias de 

edificação e novas morfotipologias, difíceis de articular com a estrutura urbana da vila antiga. A óbvia ocupação 
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de caráter linear, que surgiu ao longo dos novos arruamentos, e a construção de alguns equipamentos públicos 

(tais como o Mercado Municipal no Passeio 25 de Abril, a Escola Primária na Avenida António Feijó, o Hospital, a 

Adega Cooperativa) que vieram pontuar o espaço de sudoeste a nordeste da zona central, deixaram entre si 

grandes vazios urbanos, que aos poucos foram sendo preenchidos, dando lugar à malha urbana relativamente 

consolidada de agora. 

 

2.2 Socio demografia 

No período intercensitário 2001-2011, a evolução populacional ocorrida no concelho de Ponte de Lima foi 

ligeiramente negativa (845 pessoas, correspondendo a -1,9%). Nas 5 freguesias6 onde se localizam as duas ARU 

de Ponte de Lima (Arca e Ponte de Lima, Arcozelo, Ribeira, Feitosa e Correlhã), a evolução populacional seguiu o 

sentido oposto, na medida em que totalizavam 13.193 residentes em 2001 e 13.691 residentes no ano de 2011, 

representado um aumento populacional de 3,6% (498 pessoas). 

Ano 

Concelho Freguesias 

Ponte de Lima Arca Arcozelo Correlhã Feitosa 
Ponte de 

Lima 
Ribeira 

2001 44.343 772 3.932 3.068 828 2.752 1.841 

2011 43.498 885 3.734 2.936 1.363 2.871 1.902 

Quadro 1 – População residente no concelho de Ponte de Lima e nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, Feitosa,  
Ponte de Lima e Ribeira, em 2001 e em 2011 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

Quadro 2 – População residente no concelho de Ponte de Lima e nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, Feitosa,  
Ponte de Lima e Ribeira, por sexo, em 2001 e em 2011 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

À data do Censos 2011, e de acordo com a informação da BGRI, contatou-se que destes 13.691 residentes nestas 

5 freguesias, 8.347 (61%) residiam no território afeto às ARU (3.928 homens e 4.419 mulheres) e estavam 

distribuídos por 2.877 famílias.  

                                                           
6 Em 2011, Arca e Ponte de Lima eram ainda duas freguesias distintas pelo que, para estas freguesias em particular, a caraterização 

que tem por base os dados do Censos 2011, é apresentada separadamente. 

Ano 
Concelho Freguesias 

Homens Mulheres TOTAL Homens Mulheres TOTAL 

2001 20.990 23.353 44.343 6.201 6.992 13.193 

2011 20.503 22.995 43.498 6.477 7.214 13.691 
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Gráfico 1 - População residente no concelho de Ponte de Lima, nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, Feitosa,  
Ponte de Lima e Ribeira e nas ARU de Ponte de Lima, em 2011 

Fonte: INE/ Tratamento da informação: Cotefis, 2016 

 
No tocante à população residente nas ARU de Ponte de Lima por faixa etária, verifica-se que 4.584 (55%) 

pertencem à faixa etária dos 25 aos 64 anos de idade, 1.455 (17%) são indivíduos com mais de 64 anos de idade, 

e os restantes 2.308 (28%) referem-se a indivíduos com idade até aos 24 anos. Os valores descritos têm 

equivalência com os valores registados para as freguesias de Arca e Ponte de Lima, Arcozelo, Ribeira, Feitosa e 

Correlhã e para a globalidade do concelho. 

 

Gráfico 2 - População residente nas ARU de Ponte de Lima, por faixa etária, em 2011 

Fonte: INE/ Tratamento da informação: Cotefis, 2016 

 
 

  
0 A 4 5 A 9 10 A 13 14 A 19 20 A 24 25 A 64 
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64 

Concelho de Ponte de Lima 1.939 2.268 2.039 3.155 2.467 23.010 8.620 

Freguesias de Arca, Ponte de Lima, 
Arcozelo, Ribeira, Feitosa e Correlhã 

642 744 663 1.021 732 7.526 2.363 

ARUs de Ponte de Lima 389 462 403 593 461 4.584 1.455 

Quadro 3 – População residente no concelho de Ponte de Lima, nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, Feitosa,  
Ponte de Lima e Ribeira e nas ARU de Ponte de Lima, por faixa etária, em 2011 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 
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À data de 2011, o índice de envelhecimento7 no concelho de Ponte de Lima é de 128%, estando em linha com o 

verificado para Portugal e bastante abaixo dos cerca de 174% apurados para a região do Alto Minho (NUT III 

Minho-Lima). No conjunto de freguesias onde se inserem as ARU o índice de envelhecimento desce drasticamente, 

sendo de cerca de 102%. 

Relativamente às habilitações literárias da população residente nas ARU de Ponte de Lima, em 2011, 344 pessoas 

que não sabem ler nem escrever, contra 969 que têm um curso superior completo. No entanto, o valor mais 

elevado refere-se aos habitantes que têm apenas o 1.º ciclo de ensino básico completo, com uma expressão de 

1.880 indivíduos, facto que tem correspondência a situação verificada nas freguesias objeto de estudo e com o 

panorama municipal. 

 

 

Gráfico 3 - População residente nas ARU de Ponte de Lima e suas habilitações literárias, em 2011 

Fonte: INE/ Tratamento da informação: Cotefis, 2016 
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Freguesias de Arca, 
Ponte de Lima, 

Arcozelo, Ribeira, 
Feitosa e Correlhã 

656 3.324 2.170 2.473 1.697 92 1.282 

ARUs de Ponte de 
Lima 

344 1.880 1.206 1.509 1.211 73 969 

Quadro 4 – População residente no concelho de Ponte de Lima, nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, Feitosa, 
Ponte de Lima e Ribeira e nas ARU de Ponte de Lima e suas habilitações literárias, em 2011 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 
 

                                                           
7 Quando superior a 100% indica uma população envelhecida, onde o número de residentes com idade igual ou inferior a 14 anos é 

menor do que a população com 65 ou mais anos. 
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2.3 Economia urbana 

A população ativa nas ARU de Ponte de Lima, em 2011, era constituída por 3.986 indivíduos, dos quais 3.539 se 

encontravam empregados e 447 desempregados. O número de pensionistas e reformados era composto por 

1.688 indivíduos, e o número de indivíduos sem atividade económica reportava a 3.053 residentes. 

Do total de 3.539 empregados a residir no território das ARU, 24% exerciam a sua atividade fora do concelho, 

percentagem que ascende aos 30% quando comparados os 11.593 que residem e trabalham no concelho de Ponte 

de Lima com o total de 16.544 empregados. 

 CONCELHO FREGUESIAS 
ARU 

N.º de indivíduos: Ponte de Lima Arca Arcozelo Correlhã Feitosa 
Ponte de 

Lima 
Ribeira 

Desempregados 2 236 59 233 166 56 135 79 447 

Desempregados à procura do 
1º emprego 

423 14 44 41 6 25 14 82 

Desempregados à procura de 
emprego 

1 813 45 189 125 50 110 65 365 

Empregados 16 544 392 1 484 1 157 674 1 184 778 3 539 

Pensionistas e reformados 9 862 150 753 601 160 652 427 1 688 

Sem atividade económica 17 982 292 1 443 1 147 378 1 093 748 3 053 

População ativa 18 780 451 1 717 1 323 730 1 319 857 3 986 

Residem e trabalham em 
Ponte de Lima 

11 593 303 1 165 869 497 891 605 2 705 

Quadro 5 - Estatísticas gerais do emprego no concelho de Ponte de Lima, nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, Feitosa, Ponte 
de Lima e Ribeira e nas ARU de Ponte de Lima, em 2011 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 
Em 2011, a taxa de atividade nas ARU aproximava-se dos 48%, sendo superior aos 43% verificados no município. 

Os valores referentes à taxa de desemprego nas ARU e no município são muito semelhantes, sendo de cerca de 

11%. As freguesias com maior taxa de emprego são Feitosa (93%), Ribeira (91%) e Ponte de Lima (90%); já 

Arcozelo, Arca e Correlhã assumem os valores mais elevados ao nível do desemprego, situados entre os 12,5% e 

os 13,5%.  

 

 CONCELHO FREGUESIAS  

ARU 
Taxa: Ponte de Lima Arca Arcozelo Correlhã Feitosa 

Ponte de 
Lima 

Ribeira 

Atividade (%) 43,2 51,0 46,0 45,1 53,6 45,9 45,1 47,6 

Emprego (%) 88,1 86,9 86,4 87,5 92,3 89,8 90,8 88,8 

Desemprego (%) 11,9 13,1 13,6 12,5 7,7 10,2 9,2 11,2 

Quadro 6 – Taxa de atividade, emprego e desemprego no concelho de Ponte de Lima, nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, 
Feitosa, Ponte de Lima e Ribeira e nas ARU de Ponte de Lima, em 2011. 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 
Relativamente aos indivíduos empregados, por setor de atividade económica, constata-se em 2011 que no 

território afeto às ARU de Ponte de Lima é o setor terciário aquele que emprega maior número de pessoas (2.521, 
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correspondendo a cerca de 72% do total dos trabalhadores), seguido de longe pelo setor secundário, com 971 

empregados (27%) e pelo setor primário, com apenas 47 trabalhadores (1%). No concelho de Ponte de Lima, a 

população a trabalhar no setor terciário e secundário aproximam-se bastante mais (52% e 43% da população, 

respetivamente), ao passo que o setor primário emprega apenas a 720 trabalhadores, atingindo os 5%. 

 

                        Concelho de Ponte de Lima    ARU de Ponte de Lima 

 
Gráfico 4 - População residente empregada, por setor de atividade, no concelho de Ponte de Lima e nas 

 ARU de Ponte de Lima, em 2011 
Fonte: INE/ Tratamento da informação: Cotefis, 2016 

 
 
Segundo informação do INE, à escala do concelho, no ano de 2014 o número de pessoal ao serviço nas empresas 

de Ponte de Lima era de 11 820 indivíduos. No entanto, para esse mesmo ano de 2014, o Gabinete de Estratégia 

e Planeamento (GEP), que disponibiliza a informação à escala da freguesia, regista a existência de menos 3.100 

pessoas no concelho de Ponte de Lima, mais precisamente 8.720 pessoas ao serviço. Esta situação decorre do 

facto da metodologia de recolha de dados do INE contabilizar as Pessoasà ue,à oà pe íodoà deà efe ia,à

pa ti ipa a à aàatividadeàdaàe p esa/i stituiç o,à ual ue à ueàte haàsidoàaàdu aç oàdessaàpa ti ipaç oà … à(INE, 

BGRI, Censos 2011). Ao passo que, o GEP tem em consideração as pessoas ao serviço nos estabelecimentos e os 

quadros de pessoal constantes do Relatório Único (RU). Este sistema (o RU) abrange … à asà e p esasà o à

trabalhadores por conta de outrem ao seu serviço, estando excluídos dessa obrigação os trabalhadores por conta 

própria sem pessoas ao seus serviço e os trabalhadores independentes. Não inclui ainda a administração pública 

central e local, com exceção dos trabalhadores com contracto individual de trabalho e apenas no que se refere a 

estes . 

Nas freguesias de Arca e Ponte de Lima, Arcozelo, Ribeira, Feitosa e Correlhã verifica-se que as atividades 

económicas que empregam mais pessoas são as referentes às indústrias transformadoras, com 513 pessoas ao 

serviço em 2008 e 446 em 2014, à contrução, com 894 pessoas ao serviço em 2008 e 813 em 2014 e ao comércio por 

grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos, que registou 1201 pessoas ao serviço em 2008 

e 1220 em 2014. 

De um modo geral pode verificar-se que tanto o número de pessoal ao serviço como o de estabelecimentos 

diminuiu entre 2008 e 2014 e que a média de pessoal ao serviço, por estabelecimento, diminuiu de forma muito 

ligeira; cumulativamente, constata-se a existência de estabelecimentos de pequena dimensão, com cerca de 5 ou 

6 pessoas ao serviço. 
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Ainda no ano de 2014, verificava-se que cerca de 50% dos estabelecimentos existentes no concelho se localizavam 

nas freguesias de Arca e Ponte de Lima, Arcozelo, Ribeira, Feitosa e Correlhã, as quais acolhiam 48% do total do 

pessoal ao serviço do concelho. 

Desc. Secção - CAE Rev3 
Estabelecimentos 

(n.º) 
Pessoal ao Serviço 

(N.º) 

Média do Pessoal 
ao Serviço 

(N.º) 

 Ano 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 58 30 119 76 2,1 2,5 

Indústrias extrativas 15 10 158 123 10,5 12,3 

Indústrias transformadoras 65 61 513 446 7,9 7,3 

Construção 87 66 894 813 10,3 12,3 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

279 260 1201 1220 4,3 4,7 

Transportes e armazenagem 18 13 239 97 13,3 7,5 

Alojamento, restauração e similares 94 97 349 346 3,7 3,6 

Atividades de informação e de comunicação 3 5 10 17 3,3 3,4 

Atividades financeiras e de seguros 29 29 146 111 5,0 3,8 

Atividades imobiliárias 18 11 37 30 2,1 2,7 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 43 50 130 245 3,0 4,9 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 15 16 83 82 5,5 5,1 

Administração pública e defesa; segurança social obrigatória 6 4 178 48 29,7 12,0 

Educação 16 8 172 17 10,8 2,1 

Atividades de saúde humana e apoio social 31 35 374 381 12,1 10,9 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 

3 5 5 12 1,7 2,4 

Outras atividades de serviços 51 46 128 129 2,5 2,8 

Total  831 746 4736 4193 5,7 5,6 

Quadro 7 – Número de estabelecimentos e de pessoal ao serviço e média do pessoal ao serviço, por atividade económica (CAE 
Rev.03), nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, Feitosa, Ponte de Lima e Ribeira e nas ARU de Ponte de Lima, em 2008 e 2014 

Fonte: GEP-MTESS/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

Os dados referentes ao volume de negócios em Ponte de Lima, no período entre 2010 e 2014, indicam um 

aumento na ordem dos 28 milhões de euros, correspondendo a um crescimento do volume total de 3,9% face a 

2010. Ainda assim, nos anos 2012 e de 2013 registou-se uma quebra do volume de negócios, sendo o valor 

registado em 2012 de menos 44 milhões que no ano transato. Esta diminuição deu lugar a uma recuperação 

económica de aproximadamente 43 milhões de euros entre 2013 e 2014. 
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Gráfico 5 - Volume de negócios total, no concelho de Ponte de Lima, entre 2010 e 2014 

Fonte: INE/ Tratamento da informação: Cotefis, 2016 

 

Analisando o volume de negócios para o ano de 2014, por atividade económica, constata-se que a atividade mais 

lucrativa foi o comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos, que totalizou 41% 

do volume total de negócio do concelho, seguida pelas indústrias transformadoras (37%) e pela construção (8%). 

 

 
Gráfico 6 - Volume de negócios por atividade económica, no concelho de Ponte de Lima, em 2014 

Fonte: INE/ Tratamento da informação: Cotefis, 2016 

 

Segundo o Diário Económico, existiam em 2014 três empresas sediadas em Ponte de Lima entre as mil maiores 

empresas de Portugal: (1) em 164º lugar, a Safebag – Indústria de Componentes de Segurança Automóvel, com 

um volume de negócios na ordem dos 146 milhões de euros, e com 274 funcionários; (2) em 890º, a Safelife – 

Indústria de Componentes de Segurança Automóvel, com um volume de negócios de 36 milhões de euros, e 447 
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funcionários; e, (3) em 977º, António Martins&Filhos, LDA, cujo volume de negócios ascende aos 33,8 milhões de 

euros, e possui 68 funcionários.  

Relativamente ao setor do turismo, no ano de 2014 deram entrada nos diversos estabelecimentos hoteleiros 

existentes no concelho de Ponte de Lima uma total de 20.843 hóspedes, que efetuaram 37.529 dormidas, numa 

estadia média de 1,8 dias. O concelho dispõe, segundo o INE, de 40 estabelecimentos hoteleiros, dos quais 3 são 

hotéis, 2 são pensões, e os restantes referem-se a turismo em espaço rural e a turismo de habitação. Os dados do 

INE apontam ainda para a existência de 346 quartos e uma capacidade de alojamento de 726 indivíduos.  

Ainda em 2014, foram auferidos em Ponte de Lima cerca de 11% do total dos proveitos registados com o setor do 

turismo ao nível da região do Alto Minho, sendo apenas precedido por Viana do Castelo (43%), Vila Nova de 

Cerveira (12%) e Caminha (11%). 

 

 Total (milhares €  % 

Alto Minho 16878 - 

Arcos de Valdevez 856 5,07 

Caminha 1920 11,4 

Melgaço 1192 7,1 

Monção 417 2,5 

Paredes de Coura 195 1,2 

Ponte da Barca 90 0,5 

Ponte de Lima 1782 10,6 

Valença 1106 6,6 

Viana do Castelo 7278 43,1 

Vila Nova de Cerveira 2044 12,1 

Quadro 8 - Proveitos totais, em milhares de euros, dos estabelecimentos hoteleiros localizados no Alto Minho, em 2014 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 
 
Entre 2009 e 2014 os proveitos totais do setor turístico verificados na região do Alto Minho diminuíram, em 

contraste com o registado no concelho de Ponte de Lima, onde se verifica um aumento de 1 672 para 1 782 

milhares de euros.  

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Minho-Lima 17430 15162 14674 13401 14370 16878 

Ponte de Lima 
1672 

(9,6%) 
1212 

(8,0%) 
1035 

(7,1%) 
883 

(6,6%) 
1289 

(9,0%) 
1782 

(10,6%) 

Quadro 9 - Proveitos totais, em milhares de euros, dos estabelecimentos hoteleiros localizados no Alto Minho e no concelho de 
Ponte de Lima, em 2014 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 
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Importa aqui destacar o enorme potencial turístico da vila de Ponte de Lima, conferido pelo seu património 

cultural e natural e pela presença de importantes atrativos turísticos, como o festival internacional de jardins de 

Ponte de Lima, as Feiras Novas ou a passagem do Caminho de Santiago de Compostela. O atual desenvolvimento 

turístico está iminentemente relacionado com o turismo de habitação e o turismo em espaço rural, e com a 

presença de solares, que vieram acentuar, ainda mais, o caráter da vila.  

 

 

2.4 Acessos e mobilidade 

Ponte de Lima possui uma posição central no Minho, localizando-se a cerca de 20-30 Km das principais cidades e 

vilas da sub-região. 

Com uma localização privilegiada no contexto regional e com uma rede de acessibilidades bastante completa, 

destaca-se o IP1/A3 (ligação por autoestrada entre Braga e Porto, articulando-se com a rede espanhola), o IP9 

(ligação a Viana do Castelo), o IC28 (continuidade do IP9 para o interior do Vale do Lima, ligando a Arcos de 

Valdevez e Ponte da Barca), Estrada Nacional (EN) 201 (ligação a Braga e Valença), EN306 (ligação a Paredes de 

Coura), EN308 (ligação a Vila Verde), Estrada Regional (ER) 203 (liga Viana do Castelo a Ponte da Barca), ER204 

(ligação a Barcelos) e ER308 (ligação a Viana do Castelo). 

 

Figura 5- Acessibilidades: rede viária de suporte (à esquerda) e viária no interior do concelho de Ponte de Lima (à direita) 

Fonte: PU de Ponte de Lima, retirado do PRN, e PDM de Ponte de Lima 

 

A circulação automóvel na vila de Ponte de Lima sustenta-se num conjunto de vias principais, tais como a EN201 

e a ER203 (Via do Foral de D. Teresa), a partir do qual se desenvolvem as vias distribuidoras que permitem aceder 

ao coração da vila, destacando-se a Avenida António Feijó e a Rua Agostinho José Taveira. 
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Figura 6 – Hierarquia da rede viária principal 

Fonte: PU de Ponte de Lima/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 
 

Para além das excelentes condições de acessibilidade que o concelho de Ponte de Lima detém, a vila propriamente 

dita carateriza-se por facultar francas condições para o peão, estando atualmente dotada de um conjunto de 

praças e de arruamentos pedonais no centro histórico, cujo traçado orgânico, estreito e limitado pelo parque 

edificado resulta numa relação de estreita proximidade entre o espaço público e o edificado envolvente (Largo de 

Camões, Rua Cardeal Saraiva, Rua da Matriz, Rua do Souto, entre outros). O Passeio 25 de Abril, que se desenvolve 

ao longo da margem do Rio Lima, está dotado de um passeio de dimensões generosas, permitindo ao peão 

desfrutar da paisagem ribeirinha tão presente no contexto da vila. 

Relativamente à dotação de estacionamento na vila, para além do facilitado ao longo dos arruamentos (nos 

setores mais recentes), existem 5 parques de estacionamento: Parque da Guia; Parque subterrâneo do Mercado; 

Parque da PSP; Parque subterrâneo junto aos Paços do Concelho; e Parque subterrâneo junto ao Hospital. Embora 

não seja considerado um parque de estacionamento, o areal é ainda hoje visto como a principal zona de 

esta io a e toàdaàvila,àsituaç oàdesta adaà oà elató ioàdoàPUàdeàPo teàdeàLi a:à apesar do areal não constituir 

uma alternativa adequada do ponto de vista ambiental, paisagístico e do ordenamento, tem permitido garantir 

uma certa vitalidade do centro urbano, na medida em que oferece uma possibilidade de estacionamento 
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virtualmente inesgotável, funcionando nessa perspetiva como elemento catalisador da dinâmica do próprio centro 

urbano . 

 
Figura 7 - Praça de Camões (à esquerda) e Rua Cardeal Saraiva (à direita) 

Fonte: Cotefis, 2016 

 
Embora se considere que as condições asseguradas pelos transportes coletivos (oferta, horários, conforto) não 

são as ideais, no concelho de Ponte de Lima existem cinco empresas concessionárias e com diferentes percursos, 

que efetuam ligações às principais cidades e vilas envolventes. O táxi é aqui utilizado como recurso, preenchendo 

as lacunas ditadas pelos transportes coletivos. 

Neste contexto de alguma insuficiência da rede de transportes coletivos, não é de admirar o franco recurso ao 

transporte individual. De facto, o meio de transporte utilizado no concelho da vila de Ponte de Lima é o automóvel 

ligeiro, correspondendo a 61% dos movimentos pendulares, onde cerca de 7 em cada 10 das pessoas que se 

desloca com recurso ao automóvel é condutor. Esta tendência diminui francamente nas freguesias onde se 

localizam as duas ARU de Ponte de Lima, onde de um total de 15.630 movimentos diários realizados entre o local 

de residência e local de trabalho/ estudo, 5.008 (32%) respeitam à deslocação em automóvel. 
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Arca 149 259 113 15 7 2 1 1 0 0 0 

Arcozelo 269 889 441 222 172 1 7 39 13 0 7 

Correlhã 263 643 363 158 138 0 4 10 15 0 9 

Feitosa 121 451 203 63 44 0 3 2 0 0 3 

Ponte de Lima 673 619 276 48 46 0 3 4 0 0 3 

Ribeira 100 512 239 99 76 1 3 9 1 0 3 
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Quadro 10 – Meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares, em 2011 
Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

2.5 Edificado 

Ao invés do verificado para o concelho ao nível de população residente, o parque edificado do concelho de Ponte 

de Lima sofreu um significativo aumento no período intercensitário 2001-2011, de cerca de 15%, representando 

2.842 novas edificações. Essa mesma tendência verificou-se nas freguesias onde se localizam as ARU de Ponte de 

Lima, onde esse aumento atingiu os 17% (829 novas edificações). 

 

Ano 

Concelho Freguesias 

Ponte de Lima Arca Arcozelo Correlhã Feitosa 
Ponte de 

Lima 
Ribeira 

2001 16.812 207 1.247 941 271 624 657 

2011 19.654 281 1.438 1.106 427 674 850 

Quadro 11 – Número de edifícios no concelho de Ponte de Lima e nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, Feitosa, 
Ponte de Lima e Ribeira, em 2001 e em 2011 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

No ano de 2011, o concelho de Ponte de Lima tinha então um total de 19.654 edifícios, as freguesias de Arca e 

Ponte de Lima, Arcozelo, Correlhã, Feitosa e Ribeira 4.776 edifícios e a área dessas mesmas freguesias afeta às 

ARU de Ponte de Lima 2.578 edifícios, correspondendo a mais de metade (54%) do total do edificado das 

freguesias. No tocante aos alojamentos, o número é bastante superior nas freguesias e nas ARU, representando 

um aumento de cerca de 40% em relação ao número de edifícios (6.658 e 4.345, respetivamente). Esta tendência 

sustenta-se na existência de habitação coletiva no centro urbano de Ponte de Lima. 

 
 
Gráfico 7 – Número de edifícios e número de alojamentos no concelho de Ponte de Lima, nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, 

Feitosa, Ponte de Lima e Ribeira e nas ARU de Ponte de Lima, em 2011 

Fonte: INE/ Tratamento da informação: Cotefis, 2016 

4.345

6.658

21.977

2.578

4.776

19.654

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

ARUs de Ponte de Lima

Freguesias de Arca, Ponte de Lima,

Arcozelo, Ribeira, Feitosa e Correlhã

Concelho de Ponte de Lima

Número de edifícios Número de alojamentos

Restantes freguesias 1.093 6.309 2.338 2.615 1.920 5 37 155 38 0 53 

Concelho de Ponte de 
Lima 

2.668 9.682 3.973 3.220 2.403 9 58 220 67 0 78 

22.378 
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Do número total de fogos das ARU de Ponte de Lima, 43% (1.857) correspondem a alojamentos próprios ocupados 

como residência habitual e 20% (832) a alojamentos em regime de arrendamento.  

Ainda à escala das ARU, relativamente à densidade de ocupação do solo em 2011 verifica-se, tendo como unidade 

de território a subsecção estatística da BGRI, que a maior densidade de ocupação ocorre no centro da vila de 

Ponte de Lima. No total das duas ARU, e sabendo que a soma das duas perfaz 1.508,4ha, a densidade média de 

ocupação do solo é de 1,7 edifícios/ha.  

 

Figura 8 – Densidade de ocupação do solo (edifícios/ha) nas ARU de Ponte de Lima 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

No parque edificado localizado nas ARU destaca-se a função habitacional, com um total de 2.199 edifícios 

exclusivamente residenciais. Os edifícios principalmente residenciais correspondem a 351, ao passo que apenas 

28 assumem funções preferencialmente não residenciais. 

Ainda no ano de 2011, o número de alojamentos vagos identificado nas ARU é de 359, representando 8% do total 

de alojamentos existentes. Cumulativamente, dos 4.345 alojamentos existentes na área das ARU, mais de 30% 
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(1.484) representam segunda habitação, indicando uma tendência vincada de existência de habitação 

diretamente vocacionada para fins-de-semana e férias/ turismo e recreio e lazer. 

 

Gráfico 8 – Edifícios exclusivamente residenciais, principalmente residenciais e principalmente não residenciais no concelho de 
Ponte de Lima, nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, Feitosa, Ponte de Lima e Ribeira e nas ARU de Ponte de Lima, em 2011 

Fonte: INE/ Tratamento da informação: Cotefis, 2016 

 

No tocante à infraestruturação dos alojamentos familiares existentes, verificam-se na área das ARU que 2.856 

alojamentos familiares de residência habitual dispõem de água, 2.855 de retrete, 2.858 de esgotos e 2.826 de 

banho (de notar que aqui a residência habitual extravasa o campo dos alojamentos clássicos, englobando todas 

as tipologias de alojamento). 

Quanto à idade do parque habitacional verifica-se, em 2011, que 1.233 edifícios possuem mais de 30 anos 

(construídos até ao ano de 1980) e que 1.345 edifícios possuem menos de 30 anos (construídos entre 1981 e 

2011). Segundo o Relatório dos Estudos de Caracterização do PU de Ponte de Lima, u aà a liseà aisà

pormenorizada, verifica-se que na freguesia de Ponte de Lima, destaca-se o número de construções anteriores a 

1919, o que se justifica por ser uma das zonas antigas correspondendo certamente ao parque edificado do Centro 

Histórico. É só a partir das décadas de 70/80, que as freguesias limítrofes à sede do concelho começam a registar 

um número significativo de edificações, coincidindo com a abertura de novasàvias . 
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1.233 1.345 

Quadro 12 – Idade do parque habitacional nas ARU de Ponte de Lima, em 2011 
Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 
Da análise da figura seguinte resulta que a maioria da construção com mais de 30 anos situa-se na zona central da 

vila de Ponte de Lima e em Arcozelo, com uma percentagem acima de 75% de edifícios com idade superior a 30 

28

41

98

351

403

1.416

2.199

4.332

18.140

0 5.000 10.000 15.000 20.000

ARUs de Ponte de Lima

Freguesias de Arca, Ponte de Lima,

Arcozelo, Ribeira, Feitosa e Correlhã

Concelho de Ponte de Lima

Edifícios exclusivamente residenciais Edifícios principalmente residenciais

Edifícios principalmente não residenciais



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE PONTE DE LIMA 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 

 
 
 
 

28 

anos. Por sua vez, a percentagem de edifícios com idade inferior a 30 anos acentua-se nas zonas de expansão da 

vila, para sul, e nas restantes áreas com menor densidade de ocupação do solo. 

 

Figura 9 – Percentagem de edifícios com mais e menos de 30 anos de idade, nas ARU de Ponte de Lima 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

A avaliação do estado de conservação dos edifícios no ano de 2011, à escala das freguesias, ditou que do total dos 

4.776 edifícios existentes, cerca de 25% apresentam necessidade de reparação (1.184) ou encontram-se muito 

degradados (42).  

  

Sem 
necessidade 

de 
reparação 

Com necessidade de reparação 
Muito 

degradado Pequenas 
reparações 

Reparações 
médias 

Grandes 
reparações 

Concelho de Ponte de Lima 15.210 
2.854 1.037 427 

126 
4.318 

Freguesias de Arca, Ponte de Lima, 
Arcozelo, Ribeira, Feitosa e Correlhã 

3.550 
813 253 118 

42 
1.184 

Quadro 13 – Estado de conservação dos edifícios no concelho de Ponte de Lima e nas freguesias de Arca, Arcozelo, Correlhã, 
 Feitosa, Ponte de Lima e Ribeira, em 2011 

Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE PONTE DE LIMA 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 

 
 
 
 

29 

Na ARU de Ponte de Lima que já se encontra delimitada, e de acordo com o expresso no relatório respetivo, são 

identificados 36 edifícios com necessidade reabilitação. 

 

Figura 10 – Edifícios com necessidade de reparação, na ARU de Ponte de Lima 

Fonte: ARU de Ponte de Lima 

 

2.6 Equipamentos coletivos e espaço público 

A rede de equipamentos de Ponte de Lima é bastante completa, dispondo de excelentes condições no tocante a 

ensino, saúde e desporto. De forma a otimizar os serviços prestados, assume a tendência generalizada de 

distribuição de uma forma mais ou menos uniforme dos equipamentos de âmbito local pelo território, e de 

concentração dos de âmbito mais alargado na sede de concelho e em alguns aglomerados urbanos de maior 

dimensão. 
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É na freguesia de Arca e Ponte de Lima que se localiza a grande maioria dos equipamentos existentes, destacando-

se um maior volume na vila (sendo que, aqui, se encontram mais ou menos disseminados pelo território). Os 

equipamentos de saúde existentes (Centro Hospitalar do Alto Minho – Delegação de Ponte de Lima e Centro de 

Saúde de Ponte de Lima) localizam-se lado a lado e possuem acesso direto a partir da EN 203. Os equipamentos 

de ensino e de desporto concentram-se, em larga escala, ao longo da Rua Dr. Luís Gonzaga (EB2/3 António Feijó 

e Escola Secundária de Ponte de Lima) e numa das zonas de expansão da vila para sudeste (EB1 de Ponte de Lima, 

Piscinas Municipais, Pavilhão Municipal); a Universidade Fernando Pessoa e a Escola Profissional Agrícola e de 

Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima apresentam já uma localização mais periférica em relação ao centro da 

vila. Na zona mais antiga da vila, e devido ao seu caracter histórico, predominam os equipamentos vocacionados 

para a cultura e para o lazer e os equipamentos de cariz religioso (tais como a Biblioteca e o Arquivo Municipal, o 

Paço do Marquês, o Teatro Diogo Bernardes ou a Igreja Matriz e a Igreja do Convento de Santo António dos 

Capuchos).  

ARCA E PONTE DE LIMA 

Administrativos 

Câmara Municipal de Ponte 
de Lima 

Associação de Municípios 
do Vale do Lima 

Junta de Freguesia de 
Ponte de Lima 

Associação de 
Desenvolvimento Rural 

Integrado do Lima 

Associação de Turismo de 
Habitação 

Associação Empresarial de 
Ponte de Lima 

Tribunal, Conservatórias 
do Registo Civil e Predial 

Repartição de Finanças 

Junta de Freguesia de Arca    

Ensino 

Escola Básica António Feijó Jardim-de-infância da Vila EB1 de Ponte de Lima EB2/3 António Feijó 

Escola Secundária de Ponte 
de Lima 

Universidade Fernando 
Pessoa 

Escola Profissional Agrícola 
e de Desenvolvimento 
Rural de Ponte de Lima 

  

Saúde 

Centro Hospitalar do Alto 
Minho – Delegação de Ponte 

de Lima 

Centro de Saúde de Ponte 
de Lima 

    

Culturais e de Lazer 

Museu Rural de Ponte de 
Lima 

Museu dos Terceiros 
Capela de Nossa Senhora 

da Misericórdia das 
Pereiras 

Teatro Diogo Bernardes 

Torre da Cadeia Velha ou da 
Porta Nova 

Ludoteca Centro de Arte e Cultura Arquivo Municipal 

Paço do Marquês Biblioteca Municipal Mercado Municipal Expo Lima 

Ação Social 

Santa Casa da Misericórdia C.C. N. Sr. da Conceição Centro P.S.  Arcozelo   

Proteção Civil e Segurança Pública 

Bombeiros Voluntários de 
Ponte de Lima 

Guarda Nacional 
Republicana 

Polícia de Segurança 
Pública  
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ARCA E PONTE DE LIMA 

Desporto 

Pavilhão Municipal Piscinas Municipais Campo de Ténis Campo do Cruzeiro  

Feiras e Mercados 

Feira de Ponte de Lima    

Religiosos 

Igreja Matriz 
Capela da Nossa Senhora 

da Penha de França 

Igreja do Convento de 
Santo António dos 

Capuchos 

Igreja da Nossa Senhora da 
Guia 

Igreja da Misericórdia Igreja da Lapa Capela de S. João 
Cemitério da Vila de Ponte de 

Lima 

Igreja de S. Bento Cemitério de Arca   

Quadro 14 – Equipamentos localizados nas ARU de Ponte de Lima – freguesia de Arca e Ponte de Lima 

Fonte: PU de Ponte de Lima 

 
 

  

Figura 11 – Paços do concelho (à esquerda) e Teatro Diogo Bernardes (à direita) 

Fonte: Cotefis, 2016 e www.cm-pontedelima.pt 

 

 
Figura 12 – Escola Profissional Agrícola e de Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima (à esquerda) e Centro Hospitalar do Alto 

Minho – Delegação de Ponte de Lima (à direita) 

Fonte: Cotefis, 2016 
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As restantes freguesias onde se localizam as ARU dispõem todas de equipamentos vocacionados para o ensino 

(com, pelo menos, Jardim de Infância e escola do 1º ciclo). Ao nível de saúde, e dada a sua proximidade ao centro 

da vila, todas as freguesias em causa são servidas pelo Centro de Saúde e pelo Centro Hospitalar do Alto Minho – 

Delegação de Ponte de Lima. 

ARCOZELO CORRELHÃ FEITOSA RIBEIRA 

Administrativos 

Junta de Freguesia de 
Arcozelo 

Junta de Freguesia da 
Correlhã 

Junta de Freguesia da 
Feitosa 

Junta de Freguesia da 
Ribeira 

Ensino 

Escola Básica e Secundária 
Arcozelo 

Escola Básica Integrada /JI 
da Correlhã (1º, 2º  e 3º 

ciclo e JI) 

Centro Educativo da Feitosa 
(JI e 1º ciclo) 

Centro Educativo da Ribeira 
(JI e 1º ciclo) 

Ação Social 

Centro P.S. Arcozelo C. S. da Correlhã   

Desporto 

Centro Hípico Campo de Jogos 
Centro Equestre Vale do 

Lima 
 

Clube Náutico  Golfe de Ponte de Lima  

Religiosos 

Igreja de Santo António da 
Torre Velha 

Capela da N. Senhora das 
Neves 

Igreja Paroquial da Feitosa Capela da Cruz de Pedra 

Capela da Senhora da Luz Cemitério da Correlhã Cemitério da Feitosa Cemitério da Ribeira 

Cemitério das Regadas    

Quadro 15 – Equipamentos localizados nas ARU de Ponte de Lima – freguesias de Arcozelo, Correlhã, Feitosa e Ribeira 

Fonte: PU de Ponte de Lima 
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Figura 13 – Equipamentos localizados nas ARU de Ponte de Lima e, a uma escala mais aproximada,  
no centro da vila de Ponte de Lima, por tipologia 

Fonte: PDM e PU de Ponte de Lima/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 
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Relativamente ao espaço público, espaçoà ueà à fu dado à daà fo aà u a a,à oà espaçoà e t eà edifí ios à ueà

o figu aàoàdo í ioàdaàso ializaç oàeàdaàviv iaà o u , o oà e à oletivoàdaà o u idade 8, Ponte de Lima 

dispõem de um conjunto de espaços públicos bastante complexo, com espaços com caraterísticas e valências 

distintas, assumindo grande importância na estrutura da vila e na vida da população, ao se revelaram decisivos 

enquanto elementos de suporte à definição do contínuo urbano, ao enquadramento das zonas urbanizadas, à 

vivificação da vila e ao recreio e lazer. 

O espaço público de estadia assume aqui diversas formas e componentes, dividindo-se em dois grandes grupos: 

(1) Praças e Largos e (2) Parques e Jardins. No tocante às praças e largos, cumpre aqui enfatizar a relação de 

proximidade e de grande interação que assuem com a envolvente edificada conformando, salvo raras exceções, 

espaços contidos, acolhedores e marcados pela presença de património edificado de destaque (Largo de Camões, 

Largo das Porta Nova e Largo da Picota, por exemplo). Exceciona-se desta situação a Alameda de S. João, que 

conforma um espaço mais desafogado e muito relacionado com o rio Lima. Os parques e jardins, por sua vez, 

assumem a frente ribeirinha em todo o seu esplendor, tirando partida das vistas sobre o rio Lima e do 

enquadramento paisagístico por ele proporcionado e definindo espaços de estadia que permitem um contato 

direto com a natureza. Neste grupo, o destaque vai para a Avenida dos Plátanos, localizada na margem esquerda 

do rio Lima, cuja plantação dos plátanos remonta a 1901, e o Parque do Arnado, o Jardim dos Labirintos e demais 

espaços verdes localizados em Além da Ponte. Mais uma vez, e não obstante a ocupação privilegiada ao longo das 

margens do rio Lima, importa referir a presença pontual de espaços verdes na malha urbana densamente ocupada, 

como acontece com o Parque da Lapa. 

Um outro espaço público que aqui merece destaque, não obstante a sua utilização pouco ortodoxa, é o areal 

localizado na margem esquerda do rio Lima, utilizado quinzenalmente como ponto de encontro da população 

residente no concelho e arredores, ao acolher a feira mais antiga de Portugal. 

  

Figura 14 – Parque do Arnado (à esquerda) e feira de Ponte de Lima (à direita) 

Fonte: bloguedominho.blogs.sapo.pt e www.cm-pontedelima.pt 

                                                           
8 áàide tidadeàdosàluga esàeàaàsuaà ep ese taç o à Ped oàB a d o,à  
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Figura 15 – Espaço público de estadia localizado nas ARU de Ponte de Lima 

Fonte: PU de Ponte de Lima/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

Relativamente ao espaço público de circulação, destaca-se o espaço destinado ao peão, enquanto elemento de 

ligação entre os espaços de estadia e enquanto percurso que permite experienciar toda a vila. Neste campo, são 

de realçar as ruas pedonais existentes no centro urbano consolidado, tais como a Rua Cardeal Saraiva, a Rua da 

Abadia, a Rua da Matriz e a Rua do Souto, e os largos passeios dos arruamentos localizados ao longo da frente 

ribeirinha do rio Lima, o Passeio 25 de Abril e a Rua José de Abreu Coutinho. 

Atualmente, uma parte considerável do espaço público de Ponte de Lima encontra-se em bom estado, fruto das 

diversas intervenções de reabilitação promovidas pelo município, importando encetar obras de requalificação nas 

restantes áreas, menos cuidadas, que garantam uma melhoria e uniformização da imagem urbana. 
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2.7 Ambiente urbano 

O ambiente urbano tem como base o sistema urbano, os elementos que compõem este sistema, assim como as 

relações que se estabelecem entre estes elementos, com implicações a nível dos sistemas físico, social e 

e o ó i o,ài lui doà o consumo energético, aspetos micro climáticos, a disponibilidade e o custo habitacional, a 

luminosidade e o conforto acústico e térmico do interior dos edifícios, a acessibilidade a equipamentos e serviços, 

a oferta de infraestruturas, de transportes, os aspetos recreativos e de lazer, os aspetos de segurança pública e de 

criminalidade  9  

2.7.1 Qualidade do ar 

Dado resposta à preocupação internacional crescente que se desenvolve em torno da temática da qualidade do 

ar, a legislação comunitária foi alvo de uma revisão, com o intuito de i o po a àosàúlti osàp og essosà ie tífi osà

e técnicos neste domínio bem como a experiência adquirida nos Estados-Me os , tal como descrito pela APA (a 

entidade portuguesa responsável pela realização dos inventários nacionais anuais de emissões de poluentes 

atmosféricos). Foi neste sentido que foi publicada, em Maio de 2008, a Diretiva 2008/50/CE, referente à qualidade 

do ar ambiente na Europa, a qual foi posteriormente transposta para a ordem jurídica nacional através do Decreto-

Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro, que estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, 

e onde são elencados os poluentes atmosféricos que têm de ser considerados no âmbito da avaliação e gestão da 

qualidade do ar ambiente.  

Partindo desta informação de base, recorreu-se ao Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA), 

disponibilizado pela APA, de modo a entender qual a qualidade do ar verificada no concelho de Ponte de Lima. No 

quadro seguinte, encontram-se registadas as emissões totais de poluentes em Ponte de Lima, nos anos 2003, 

2005, 2007, 2008 e 2009. 

Poluente 
Emissões totais (ton/km2) 

2003 2005 2007 2008 2009 

SOx 0,127 0,146 0,081 0,060 0,259 

NOx 2,369 2,594 2,021 2,607 2,664 

NH3 0,770 0,878 0,744 0,753 0,799 

NMVOC 5,708 6,261 5,635 4,961 5,153 

CO 6,593 13,701 6,081 5,231 - 

PM10 0,839 0,869 0,846 0,812 0,918 

Pb 0,002 0,002 0,002 0,000 0,002 

Cd 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Hg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CH4 - 5,840 5,659 5,842 5,794 

                                                           
9 Ambiente urbano – A necessidade de identificação e controlo dos seus parâmetros de qualidade à Maria Rosário Partidário, 1993) 
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Poluente 
Emissões totais (ton/km2) 

2003 2005 2007 2008 2009 

CO2 - 378,308 390,634 366,469 453,938 

N2O - 0,216 0,202 0,208 0,209 

Quadro 16 – Emissões de poluentes em ponte de Lima 

Fonte: APA, 2011/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

Da análise das emissões poluentes ocorridas no concelho de Ponte de Lima no intervalo 2003-2009 verifica-se que 

estas não assumem uma tendência latente, variando consoante o poluente analisado. A única situação onde se 

nota um aumento significativo das emissões poluentes num curto espaço de tempo reporta ao valor de emissão 

de CO2, que aumentou cerca de 20% no intervalo 2008-2009. Este gás é o responsável pelo efeito de estufa, sendo 

a sua principal fonte de emissão os setor dos transportes, pelo que se entende que o recurso cada vez mais 

frequente ao transporte individual seja uma das principais causas deste aumento considerável. Ainda assim, e face 

ao panorama nacional verificado no ano de 2009, Ponte de Lima encontrava-se numa posição relativamente 

simpática, posicionando-se como o 202º concelho emissor de CO2 na lista dos 308 concelhos portugueses. 

 
 

2.7.2 Qualidade da água 

O município de Ponte de Lima é marcado por duas bacias hidrográficas, a bacia do Lima e, em menor dimensão, a 

do Neiva. O rio Lima nasce em Espanha na Serra de São Mamede, a 950 metros de altitude, e percorre 108 km até 

à sua foz em Viana do Castelo, dos quais 67km são em território português, e neste trajeto atravessa o município 

de Ponte de Lima, marcando profundamente a sua paisagem.  

O Rio Lima está incluído na Rede Natura 2000 devido à ocorrência de valores singulares de icitiofauna, com 

especial destaque para as espécies piscícolas migradoras. Ao nível de recursos hídricos Ponte de Lima regista ainda 

a passagem de dois importantes afluentes do rio Lima, os rios Trovela e Labruje, de menor dimensão, e o rio 

Estorãos.  

O sistema público de abastecimento de Ponte de Lima é constituído por onze subsistemas/ zonas de 

abastecimento, cujos sistemas de captação, tratamento, adução e distribuição estão dimensionados para servir 

diariamente cerca de 95% dos habitantes do concelho. A rede pública de abastecimento de água que serve as 

freguesias de Arca e Ponte de Lima, Correlhã, Feitosa e Ribeira, denominada como Sistema de Ponte de Lima, tem 

origem na captação é feita no subleito do Rio Lima, junto à capela de S. João, e onde está localizada a ETA. A 

freguesia de Arcozelo é servida por dois sistemas, o Sistema de Calheiros/ Refoios, com origem na captação de 

Bertiandos, e o Sistema de Arcozelo, cuja captação se situa em Castanheira Furada, nas Pedras Finas. 
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Figura 16 – Principais origens de água dos sistemas de abastecimento público na Região Hidrográfica do Minho e Lima e, a uma 
escala mais aproximada, em Ponte de Lima 

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima 

 

  
Figura 17 – Sistemas da rede de abastecimento de Ponte de Lima 

Fonte: www.cm-pontedelima.pt 
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Em 2013, a água captada em S. João e em Bertiandos foi classificada pelo SNIRH10 como boa e razoável, 

respetivamente. Entre 1995 e 2013, a água captada na estação de São João encontra-se, na generalidade, 

classificada como razoável, sendo que, neste intervalo, destaca-se positivamente o ano de 2010, altura em que 

foi considerada boa, e negativamente os anos de 2001 e 2009, quando foi classificada como muito má. Em 

Bertiandos a tendência de classificação razoável também se mantém, excetuando-se os anos de 2001 e de 2005, 

nos quais a água apresentava muito má qualidade.  

 

Figura 18 – A Qualidade da água na estação de São João, no Rio Lima 

Fonte: SNIRH, 2016: Anuário da Qualidade da Água Superficial 

 

 
Figura 19 – A Qualidade da água na estação de Bertiandos, no Rio Lima 

Fonte: SNIRH, 2016: Anuário da Qualidade da Água Superficial 

 

Desde 2010 que a captação e o abastecimento de água em alta no concelho de Ponte de Lima é da 

responsabilidade das Águas do Noroeste, S.A.. 

                                                           
10 A classificação do SNIRH é feita em 5 níveis: Classe A – Excelente: Águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas 
para satisfazer potencialmente as condições mais exigentes em termos de qualidade; Classe B – Boa: Águas com qualidade 
ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer potencialmente todas as utilizações; Classe C – Razoável: Águas com 
qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a 
existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto direto; Classe 
D – Má: Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola 
pode subsistir, mas de forma aleatória. Classe E – Muito má: Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos.  
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2.7.3 Ruído 

Segundo o Preâmbulo do D.L. n.º 146/2006 de 31 de julho, referente à transposição para a ordem jurídica 

portuguesa da Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa à avaliação 

e gestão do ruído ambiente, a prevenção e o controlo da poluição sonora constituem objetivos fundamentais para 

aàsalvagua daàdaàsaúdeàeàdoàa ie te .  

Este decreto-lei determina a elaboração de mapas estratégicos de ruído, a prestação de informação ao público 

sobre o ruído ambiente e seus efeitos, assim como a aprovação de planos de ação baseados nos mapas 

estratégicos de ruído. O mapa de ruído consiste numa identificação das zonas sujeitas a maiores níveis de ruído, 

permitindo identificar as zonas mais vulneráveis à poluição sonora, em particular as zonas habitacionais, de 

equipamentos coletivos (de educação, saúde, e espaços de recreio e lazer), assim como zonas de comércio e 

serviços. 

Segundo os estudos doà uídoàlevadosàaà a oàe à ,àeà pela análise dos mapas de ruído, podemos concluir que 

o ambiente acústico no Concelho de Ponte de Lima é em geral pouco perturbado com situações pontuais de 

exposição próxima dos limites legais em habitações na proximidade das principais vias de tráfego  11. 

Na elaboração dos Mapas de Ruído do concelho de Ponte de Lima, os principais objetivos da análise foram a 

identificação das principais fontes de ruído e de zonas que ultrapassam os limites de ruído regulamentados, a 

definição de medidas minimizadoras do impacto acústico e a previsão de cenários futuros, com o fim de auxiliar a 

tomada de decisões aquando do exercício do ordenamento do território.  

Os Mapas de Ruído elaborados serão, posteriormente no âmbito do planeamento municipal, o ponto de partida 

pa aàaàdefi iç oàdasàzo asàse síveisàeàdasàzo asà istas.àU aàzo aàse sívelà Lde à à dBàeàL à à dB à o espo deà

à ea definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou 

para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas 

unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos 

de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período 

noturno , enquanto aàzo aà istaà Lde à à dBàeàL à à dB à i luiàu aà eaàdefinida em plano municipal de 

ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos 

na definição de zona sensível  12.  

De acordo com o documento em causa, são duas as principais causas/ fonte de ruído no concelho de Ponte de 

Lima: (1) a rede viária e (2) a exploração de inertes. A primeira surge das vias que possuem tráfego automóvel 

mais intenso, sendo que as vias que apresentam maior ruído são a A27, a A3, o IC28, as EN201, 202, 203 e 308. 

São ainda apontadas como fontes de ruído, embora menos intensas que as anteriores, a EN204, 306, 307 e 524. 

                                                           
11 Mapas de Ruído do Concelho de Ponte de Lima – Resumo não técnico  
12 Decreto-lei n.º9/2007 de 17 de Janeiro 
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Relativamente à exploração de inertes, foram identificadas com fonte de ruído algumas indústrias que apresentam 

funcionamento contínuo e emissão de ruído para o exterior durante o período noturno. 

No tocante às ARU de Ponte de Lima, verifica-se que parte do seu território é atravessado ou fica situado nas 

imediações da A3 e a da A28, e ainda das EN 201, EN 202, EN 203 (atual ER 203), EN 306 e EN 307. A uma escala 

mais local encontramos como principais fontes de ruído a Avenida António Feijó, a Rua Agostinho José Taveira, a 

Rua General Norton de Matos e a Rua do Arrabalde, entre outras. 

Assim, pode perceber-se que as ARU de Ponte de Lima necessitam de especial atenção no tocante ao ruído, uma 

vez que é atravessada e que possui na sua proximidade uma rede viária causadora de volumes de ruido que 

ultrapassam os valores legais de referência, sendo aconselhável a introdução de medidas mitigadoras de impactes 

acústicos. 

 

Figura 20 – Classes de níveis sonoros: indicador Lden (à esquerda) e indicador Ln (à direita)  

para o ano de 2010, nas ARU de Ponte de Lima 

Fonte: Mapa de Ruído do Concelho de Ponte de Lima em 2010/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

2.7.4 Resíduos urbanos 

O Decreto-Leià .ºà / àdeà àdeàju hoà esta ele eàoà egi eàge alàapli velà àp eve ç o,àp oduç oàeàgest oà

de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 

Co selho,àdeà àdeà ove o ,àse doà apli velà sàope açõesàdeàgest oàdeà esíduosàdesti adasàaàp eve i àouà
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reduzir a produção de resíduos, o seu carácter nocivo e os impactes adversos decorrentes da sua produção e 

gestão, bem como a diminuição dos impactes associados à utilização dos recursos, de forma a melhorar a 

efi i iaàdaàsuaàutilizaç oàeàaàp oteç oàdoàa ie teàeàdaàsaúdeàhu a a à á t.ºà .º . 

Segundo o mesmo Decreto-Lei,à esíduoàu a oà àdefi idoà o oà esíduoàp ove ie teàdeàha itações,à e à o o 

out oà esíduoà ue,àpelaàsuaà atu ezaàouà o posiç o,àsejaàse elha teàaoà esíduoàp ove ie teàdeàha itações .àáà

sua gestão adequada, a nível de prevenção, reciclagem e valorização, é essencial para a preservação dos recursos 

naturais. 

Ao nível da recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU), o concelho de Ponte de Lima é servido pelo do Sistema 

Multimunicipal (SMM) de Triagem, Recolha Seletiva, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do 

Vale do Lima e Baixo Cávado, sedo o município de Ponte de Lima um dos seis municípios acionistas da empresa 

concessionária deste sistema (RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.). 

Os resíduos indiferenciados são recolhidos pelas viaturas municipais de recolha e direcionados para o aterro 

sanitário localizado em Vila Fria (Viana do Castelo); já a recolha seletiva está ao cargo da RESULIMA S.A., que gere 

uma rede constituída por cerca de 121 ecopontos distribuídos por todo o concelho de Ponte de Lima. A 

periodicidade e os pontos de recolha de resíduos difere de local para local, sendo a freguesia de Arca e Ponte de 

Lima a única com recolha de lixo sete dias por semana. 

Entre 1995 e 2014, e de um modo genérico, a recolha de resíduos urbanos no concelho de Ponte de Lima tem 

vindo a aumentar. No caso da recolha indiferenciada de resíduos, e muito embora tenha ocorrido uma grande 

quebra entre 1996 e 1997, verifica-se um acréscimo de aproximadamente 4.000 toneladas (t) em 2014 (11.823 t) 

face a 1997 (7.896t). A recolha seletiva, por sua vez, tem vindo a ganhar expressão desde 1999 (ano em que 

surgem os primeiros dados referentes a reciclagem em Ponte de Lima), tendo atingido o seu pico em 2008 e 2009, 

em que representava 23% do lixo recolhido no município; contudo, entre este período e o ano de 2014, esta 

percentagem tem vindo a diminuir, representado atualmente apenas 10% das recolhas efetuadas. 

 
Gráfico 9 – Resíduos urbanos recolhidos (t) em Ponte de Lima, por tipo de recolha, entre 1995 e 2014 

Fonte: INE/ Tratamento da informação: Cotefis, 2016 
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Quanto às águas residuais, e de acordo com o expresso no relatório do PDM de Ponte de Lima, aàinfraestrutura 

de drenagem e tratamento de águas residuais é ainda muito incipiente no concelho de Ponte de Lima, cobrindo 

pouco mais que a Vila de Ponte de Lima e a sua envolvência urbana mais próxima e, pontualmente, a área central 

deàF eixoàeàdeà“.àMa ti hoàdaàGa d a . São quatro os sistemas de saneamento existentes, sendo o de Ponte de 

Lima é servido a alta pelas Estações de Tratamento de Águas Residuais da empresa Aguas do Noroeste, S.A.. 

 

2.7.5 Energia 

O consumo de energia elétrica atingiu, no ano de 2014 e segundo dados do INE, o total de 96.026.946 kWh no 

concelho de Ponte de Lima, correspondendo a um consumo de energia elétrica por consumidor de 3.992 kWh. 

Neste mesmo ano de 2014, o setor que apresenta a maior percentagem de consumo é o doméstico (41.806.936 

kWh, referente a 44% do total do consumo), seguido pelo não-doméstico (27%) e pela indústria (19%). A 

agricultura, por sua vez, corresponde a apenas 1% dos gastos. 

 

Gráfico 10 – Consumo de energia em Ponte de Lima, por tipo de consumo, em 2014 

Fonte: INE/ Tratamento da informação: Cotefis, 2016 

 
No intervalo 2011-2014 verificou-se que, para os três tipos de consumo que assumem maior percentagem no 

panorama concelhio, o consumo doméstico e o consumo afeto à indústria desceram consideravelmente (redução 

de 7% e 26%, respetivamente), ao passo que o consumo não-doméstico aumentou 7%. 
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Gráfico 11 – Evolução do consumo doméstico, não-doméstico e afeto à indústria em Ponte de Lima, entre 2011 e 2014 

Fonte: INE/ Tratamento da informação: Cotefis, 2016 

 

Importa ainda referir que a distribuição da rede elétrica é feita pela Eletricidade do Norte (EN) e que, segundo o 

Plano de Urbanização de Ponte de Lima, as necessidades elétricas atuais encontram-se satisfeitas. 

 

2.7.6 Estrutura ecológica urbana 

O relatório do PU de Ponte de Lima (2008) refere que aàEst utu aàE ológi aàMu i ipalài luiàasà eas,àvalo esàeà

sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos  defendendo que 

aàmodernização da estrutura agrícola e florestal deve orientar-se no caso específico da área urbana para o seu 

aproveitamento turístico/lúdico e de proteção. Por esse motivo se incluem-se na Estrutura Ecológica Municipal as 

áreas que integram a Reserva Agrícola e a Reserva Ecológica Nacionais, a Rede Natura, os Espaços Verdes 

Urbanos, bem como, outros recursos territoriais com relevância estratégica para a sustentabilidade ambiental 

desig adosà o oà Espaçosàve desàdeàE uad a e to ,à ueà o t i ue àdeàfo aàdive sasàpa aàoàe uilí ioàeàaà

salvaguarda dos recursos paisagísticos e a salvagua daàdosàvalo esà atu aisàlo ais . 

Integrada no solo urbano definido pelo PU, e detendo um papel fundamental de suporte e salvaguarda das áreas 

naturais com valor paisagístico em torno da vila, a Estrutura Ecológica desdobra-se então em três categorias: 

 Área condicionada, que inclui os solos afetos à REN, RAN e Rede Natura; 

 Espaços verdes urbanos, que reportam a espaços públicos vocacionados para o recreio da população, e 

espaços verdes associados a equipamentos que permitem o acesso público condicionado; 

 Espaços verdes de enquadramento, referentes a espaços privados com interesse patrimonial, natural ou 

cultural com relevância estratégica para a sustentabilidade ambiental (quintas, matas, jardins). 
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Figura 21 – Estrutura ecológica de Ponte de Lima 

Fonte: PU de Ponte de Lima/ tratamento de informação: Cotefis 2016 

 
 

 

2.8 Património cultural 

Segundo a Lei de Bases do Património Cultural, o património cultural é constituído por todos os bens que, sendo 

testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser objeto 

de especial proteção e valorização. Segundo a legislação portuguesa, o património cultural encontra-se dividido 

em três grandes grupos: 

 1- Património Material – englobando: 

  a) Património imóvel: Monumentos, Conjuntos e Sítios; 

  b) Património móvel: espécies artísticas, etnográficas, científicas/técnicas, arqueológicas, 

arquivísticas, audiovisuais, bibliográficas, fotográficas e fonográficas. 

 2 – Património Imaterial – englobando: 

  a) Tradições e expressões orais; 

  b) Expressões artísticas e manifestações de caráter performativo; 

  c) Práticas sociais, rituais e eventos festivos; 
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  d) Conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza e o universo; 

  e) Competências no âmbito de processos e técnicas tradicionais. 

O património, e tal como referido no PDM de Ponte de Lima, seja natural ou histórico-cultural, é e será sempre 

um referencial da memória de qualquer comunidade, seja ela nacional ou vicinal. É sabido quão relevantes são 

para as populações, as  referências que conduzam até ás sua origens. É salutar e compreensível que os povos 

p o u e ,à osà a i hosàdoàte po,àasà a asàdeàu àpassado,à ueàseààp ete de,àse p e,àoà aisà e otoàpossível.  

No âmbito do processo de regeneração urbana, o património material imóvel reveste-se de especial interesse, pois 

irá direcionar a estratégia de intervenção, reforçando ou condicionando as opções a tomar. 

Ponte de Lima, devido à sua longa história, é detentora de um vasto património material, de onde se destacam os 

dois imóveis classificados como Monumento Nacional (MN): a Capela do Anjo da Guarda e a Ponte sobre o rio 

Lima, e um vasto conjunto de imóveis classificados como Imóvel de Interesse Público (IIP), que de seguida se 

apresentam. 

Capela do Anjo da Guarda/ Padrão de S. Miguel (MN - Decreto n.º 95/78, 12 de setembro de 1978) 

A capela do Anjo da Guarda, também conhecida como Padrão de S. Miguel, não reúne grande consenso quanto à 

data de construção, pensando-se que pode ter sido erigida algures entre o último quartel do século XIII e os 

meados do século XIV. Sendo uma obra modesta e de recursos artísticos limitados, assume-se como tardo-

romana, numa altura em que o Gótico já se havia afirmado nos mais dinâmicos centros do país. Possui uma planta 

quadrangular, assumindo uma estrutura de tramo único assente sobre colunas e coberta por abóbada de cruzaria 

de ogivas. Três faces são abertas ao exterior, por arcadas de arco apontado, sendo a quarta, a virada a Sul, fechada 

e servindo de parede fundeira (certamente já não a parede original), onde se adossa, pelo lado interior e ao centro, 

um altar sobre duas mísulas. Face à sua proximidade com o rio, foram muitas as cheiras que afetaram esta capela 

ao longo dos anos, destacando-se a ocorrida no século XVIII, altura em que se pensar que o templo tenha sido 

parcialmente destruído. 

Ponte sobre o rio Lima (MN - Decreto de 16 de junho de 1910, DG n.º 136 de 23 junho 1910 / ZEP, Portaria, DR, 

1.ª série, n.º 269 de 21 novembro 1977) 

Elemento de arquitetura de comunicações e transportes, de estilo romano e gótico, é formada por dois troços 

distintos, um romano e outro medieval. O troço medieval, com tabuleiro rampante muito suave, assenta sobre 15 

arcos quebrados à vista, com talha-mares de forma prismática a montante encimados por olhais também de arco 

quebrado, ao passo que o troço romano, de caraterísticas mais simples, possui um tabuleiro rampante assente 

sobre 7 arcos a pleno centro e quebrado, dispostos irregularmente e de diferente vão, sendo que um deles está 

encoberto a montante pelo maciço onde assenta a igreja de Santo António e um outro, a jusante, está entaipado. 

O troço medieval foi, provavelmente construído no século I, tendo o troço medieval sido construído no século XIV, 

a mando de D. Pedro, aquando as obras de fortificação da vila, que incluíam a ponte. 
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Figura 22 – Capela do Anjo da Guarda (à esquerda) e Ponte sobre o rio Lima (à direita) 

Fonte: www.patrimoniocultural.pt e Cotefis, 2016 

 

Albergaria de São João de Deus (IIP - Decreto nº 28/82, de 26 fevereiro 1982) 

Trata-se de um edifício seiscentista em estilo maneirista, que já sofreu bastantes intervenções devido aos 

múltiplos usos que teve. Originalmente, foi construído como hospital militar, servindo atualmente como quartel 

de bombeiros. Possui uma planta longitudinal, composta por 3 corpos dispostos longitudinalmente, com pátio 

central descoberto e com topos dos 2 corpos laterais formando torreões. Localiza-se na Rua Dr. Luís da Cunha 

Nogueira, encontrando-se no sítio do Olival, na zona alta de Ponte de Lima, fora do antigo limite das muralhas. 

 

Capela de Nossa Senhora da Penha de França (IIP - Decreto nº 8/83, de 24 janeiro de 1983) 

A capela foi construída no Século XVII (1613), pela Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, em frente da 

cadeia, de modo a que os presos pudessem ouvir a missa. Apresenta pequenas dimensões, feições muito simples 

e linhas muito sóbrias, na tradição maneirista, com planta retangular simples e interiormente com iluminação axial 

e cobertura de madeira. Encontra-se numa plataforma sobrelevada, relativamente à via, sendo acessível através 

de uma escadaria. 

Casa da Garrida (IIP - Decreto nº 28/82, de 26 de fevereiro de 1982) 

Constitui uma casa nobre, de estilo rococó, de planta retangular irregular, composta por 3 corpos, sendo um deles 

uma capela. Localiza-se na Rua do Arrabalde, à entrada da vila, junto à estrada. Foi possivelmente construída no 

Século XVIII. 

Casa de Nossa Senhora da Aurora (IIP - Decreto nº129/77, de 29 de setembro de 1977) 

Trata-se de uma quinta murada, constituída pela casa com capela e jardim, zonas agrícolas, diversas dependências 

e mata na zona posterior. A casa é um edifício de arquitetura residencial, de estilo barroco, integrado na tipologia 

da "casa-comprida", o modelo mais frequente na época, de 2 pisos divididos por friso horizontal, com escadaria 

desenvolvida no interior e adossando capela a uma das fachadas. A primeira casa foi provavelmente construída 
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no Século XIV, tendo, no Século XVIII sido feita a sua reconstrução total. A capela data do Século XVIII. O jardim 

possui um estilo romântico / paisagista, apresentando como elementos construídos bancos, canteiros, estátuas, 

tanques, lagos, coretos. A mata ocupa uma área mais declivosa, sendo estruturada por caminhos sinuosos, onde 

além da vegetação, existem também mesas e bancos de pedra. Entre a mata e a casa, existe um núcleo edificado, 

constituído pelo palheiro, espigueiro, casa de caseiros e pombal em construção rústica de pedra e madeira. 

Casa Torreada dos Barbosas Aranhas (IIP - Decreto nº 129/77, de 29 de setembro de 1977) 

Constitui uma casa-torre seiscentista, que possui torre e ala residencial, com uma planta composta por torre 

quadrada e ala retangular com volumes articulados e coberturas de duas e quatro águas. Localizada na Calçada 

da Fonte da Vila, nº 24, foi possivelmente construída no Século XVII. Atualmente possui funções residenciais e de 

serviços.  

Igreja e Hospital da Sta. Casa da Misericórdia de Ponte de Lima (IIP - Decreto nº 35 817, de 20 de agosto de 1946) 

Edifício de arquitetura religiosa, de estilo maneirista e barroco. Possui uma planta transversal, composta por nave 

única e capela-mor retangular, mais baixa e estreita, e sacristia, retangular, adossados a sudeste. Em frente à 

fachada principal encontra-se um pequeno largo, lajeado e fechado com um gradeamento. Foi construída no 

Século XVI, tendo sofrido alterações nos Séculos XVII e XVIII.  

Igreja de Nossa Senhora da Guia (IIP - Decreto nº 95/78, de 12 de setembro de 1978) 

Trata-se de uma igreja seiscentista de planta longitudinal, de nave única precedida por galilé avançada e capela-

mor retangular mais baixa. Localiza-se na margem esquerda do rio Lima, na Alameda marginal, próximo do 

Convento de Santo António e São Francisco. Foi construída no Século XVII (1629-30) no local onde existia uma 

ermida dedicada a São Vicente Mártir, nessa altura em ruínas.  

Cerca Urbana de Ponte de Lima e Torres de São Paulo e da Cadeia (IIP - Decreto nº 34 452, de 20 de março de 

1945). 

Edificação de arquitetura militar, de estilo gótico. Da cerca, resta apenas um troço da muralha, integrada na malha 

urbana e com adarve circulável, e duas torres, de planta quadrangular e com algumas modificações manuelinas. 

A torre de S. Paulo possui planta quadrada, sendo coberta por um terraço. Foram mandadas construir por D. Pedro 

em 1359, de modo a renovar o sistema defensivo de Ponte de Lima, tendo as obras terminado em 1370. 

Pelourinho de Ponte de Lima (IIP - Decreto nº 23 122, de 11 de outubro de 1933) 

Elemento de arquitetura comemorativa, do Século XX. Trata-se de um pelourinho de pinha piramidal embolada, 

com soco circular de três degraus, e fuste cilíndrico e capitel com elemento heráldico. Remate em pináculo e 

elementos heráldicos. Encontra-se num largo ajardinado em frente aos Paços do Concelho. 

Casa na Rua Norton de Matos, n.º 57, e as suas fontes / Casa dos Calistos / Casa das Pachecas (IIP - Decreto nº 45/93, 

de 30 de novembro de 1993) 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE PONTE DE LIMA 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 

 
 
 
 

49 

Trata-se de uma casa nobre de estilo barroco, de carácter arcaizante e local, construída no Século XVIII. A quinta 

possui jardins com traçado geométrico com fontes barrocas de espaldar, com espaços de lazer, descanso, assim 

como áreas de aproveitamento agrícola e árvores de fruto, sendo vedada por um muro alto.  

Casa do Cruzeiro, Capela e Portão (IIP - do Decreto nº 8/83, de 24 de janeiro de 1983) 

Trata-se de uma casa nobre, em estilo barroco e neoclássico, de planta irregular, composta por vários corpos 

volumetricamente articulados e adaptados aos desníveis do terreno, localizada na rua do Cruzeiro. À direita, 

encontra-se o jardim de buxos, em cota mais elevada, enquanto à esquerda, se localiza a capela, de planta 

retangular e frontispício coroado por frontão triangular. O edifício com escadaria foi provavelmente construído 

no Século XVII, tendo, no Século XIX, sofrido novas intervenções. 

Casa das Pereiras, jardim e logradouro (MIP - Decreto nº 8/83, de 24 de janeiro de 1983) 

Constitui uma casa nobre de planta retangular e frontispício de dois pisos, separados por friso, e com fenestração 

regular, de estilo maneirista, que se localiza no Largo Capitão José de Magalhães. A propriedade inclui também 

um pátio e jardim a sul e um outro pátio e zona de horta a este. O jardim possui um estilo romântico e modernista, 

com funções de lazer e de recreio, e integrando elementos construídos tais como namoradeiras, canteiros, 

estátuas, peças de água e um mirante (construído no Século XIX). A Norte, possui ligação ao adro da Igreja das 

Pereiras, enquanto a Este conecta com a mata da Quinta de Nossa Senhora da Aurora. Possuiu diversas obras de 

construção, reconstrução e conservação nos Séculos XVII, XIX e XX. Atualmente funciona como casa de turismo de 

habitação. 

Igreja Paroquial de Ponte de Lima / Igreja de Santa Maria dos Anjos (MIP - Portaria n.º 263/2013, de 10 de maio de 

2013, estando também incluída na Zona de Proteção da Igreja da Misericórdia de Ponte de Lima) 

Edifício de arquitetura religiosa de fundação gótica, contendo uma ampliação de maneirista e referências ao 

barroco. Possui uma nave única e capela-mor, tendo torre sineira quadrangular, adossada à fachada lateral direita, 

de que subsiste o pórtico. A fachada direita abre para um largo pavimentado com lajes de granito, com floreiras e 

bancos. Pensa-se que terá sido construída em 1444 sobre uma ermida do Espírito Santo. 

Destaque também para os seguintes conventos, que se encontram homologados como IIP, e para a capela das 

pereiras, identificada como Imóvel de Interesse Municipal (IIM): 

Convento da Ordem Terceira de São Francisco de Ponte de Lima (homologado como IIP - Despacho de fevereiro de 

1974 do Secretário de Estado da Cultura) 

Possui igreja de planta longitudinal, composta por nave única, capela-mor retangular e claustro quadrangular. 

Com estilo barroco e rococó, localiza-se na Avenida dos Plátanos, e encontra-se adossado e articulado com o 

Convento de Santo António. 

Convento de Santo António / Igreja de Santo António (homologado como IIP - Despacho de fevereiro de 1974 do 

Secretário de Estado da Cultura) 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE PONTE DE LIMA 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 

 
 
 
 

50 

Constitui um complexo conventual localizado na Avenida dos Plátanos, sendo composto por igreja e uma das alas 

do antigo convento, possuindo um estilo medieval, maneirista, barroco e rococó. Este convento franciscano 

capucho é composto pela igreja e zona conventual. Encontra-se adossado e articulado com a Igreja da Ordem 

Terceira de Ponte de Lima, com a qual partilha um terreiro amplo.  

Capela das Pereiras (IIM - Decreto nº 28/82, de 26 fevereiro 1982) 

Trata-se de um edifício de arquitetura religiosa, de estilo barroco, com planta longitudinal, de nave única e capela-

mor retangular mais baixa, tendo adossada no lado esquerdo torre sineira quadrangular sensivelmente recuada, 

e sacristia. Volumes articulados com coberturas diferenciadas a telhados de 2 águas. Localiza-se no Lugar das 

Pereiras, no interior de um átrio murado em cota elevada, com acesso por uma escadaria frontal. Neste local, 

situava-se uma pequena ermida, tendo, no Século XVI, sido construída uma capela para sua substituição. A capela 

foi reconstruída no séc. 19 em estilo barroco. 

O património arquitetónico existente nas ARU de Ponte de Lima conta ainda com um conjunto muito significativo 

de elementos notáveis, que se encontram localizados principalmente na zona do núcleo histórico, e que surgem 

referenciados pela Câmara Municipal de Ponte de Lima, pela Direção-Geral do Património Cultural e pelo Sistema 

de Informação para o Património Arquitetónico: 

Núcleo Urbano da Vila de Ponte de Lima / Zona Antiga de Ponte de Lima - Núcleo urbano sede municipal, incluindo 

Ponte sobre o Lima, Pelourinho de Ponte de Lima, Torres de São Paulo e da Cadeia e o pequeno pano da muralha 

existente entre as duas torres, Igreja da Misericórdia de Ponte de Lima, Casa de Nossa Senhora da Aurora e Casa 

Torreada dos Barbosas Aranhas. 

Câmara Municipal de Ponte de Lima - Edifício de planta retangular, possivelmente construído no Século XIX, tendo 

sido criado para albergar a câmara municipal, função que ainda hoje detém, após obras de adaptação às novas 

exigências funcionais, que ocorreram no Século XX. 

Casa Amarela / Quinta do Arrabalde - propriedade, datando do Século XIX, composta pela casa, jardim, horta / 

pomar, mata e campo de cultivo. Localiza-se na margem esquerda do rio Lima, na Rua do Arrabalde, em frente à 

Casa da Garrida, estando a casa e parte do jardim abrangidos pela Zona de Proteção da Casa da Garrida. 

Casa da Baldrufa – Quinta com casa senhorial, que se localiza numa encosta sobre o rio Lima. Existe um estudo 

para uma estalagem para este local. 

Casa da Caridade de Nossa Senhora da Conceição - Edifício de planta retangular, localizado na Avenida Agostinho 

J. Taveira, nº 7. Foi, provavelmente, construído no Século XIX, tendo, no Século XX, sido adaptado a lar de terceira 

idade. 

Alminhas de São Bento - Edificação de arquitetura religiosa, de estilo barroco joanino. Localiza-se no Lugar de São 

Bento, junto à Estrada Municipal Ponte de Lima – Fornelos, na periferia do aglomerado. Pensa-se que terão sido 

construídas no Século XVIII. 
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Casa na Rua Cardeal Saraiva, n.º 41 - Edifício de planta retangular, tendo sido, provavelmente, construído no Século 

XVII e sofrido uma provável reforma da fachada lateral esquerda no Século XIX. Na segunda metade do Século XX, 

sofreu obras de conservação e restauro, numa adaptação às novas funções comerciais. 

Casa na Rua Cardeal Saraiva, N.º 51 A 57 – Casa unifamiliar construída provavelmente no Século XVII, tendo, no 

Século XX sido adaptado às novas funções comerciais e de serviços. 

Casa no Largo da Picota – Casa abastada maneirista, construída no Século XVII (data provável). Encontra-se incluída 

na Zona de Proteção das Torres de São Paulo e da Cadeia e do pano da muralha existente entre as duas torres. 

Atualmente funciona como biblioteca. 

Casa Oitocentista no Largo do General Norton de Matos – Palacete oitocentista localizado no Largo do General 

Norton de Matos, em frente à Vila Belmira. 

Chafariz da Rua Ferreira Carmo / Chafariz do Pinheiro – elemento de arquitetura infraestrutural, neoclássica. 

Construído em 1871, localiza-se na Rua Ferreira do Carmo. 

Chafariz do Largo De Camões – elemento de arquitetura infraestrutural, de estilo maneirista, construído no Século 

XVI e XVII. Localiza-se no Largo de Camões, estando incluído na Zona Especial de Proteção da Ponte sobre o Lima. 

Coreto no Jardim de António Feijó – elemento de arquitetura cultural e recreativa, de estilo neorromântico. 

Localiza-se no Jardim Adelino Sampaio. Foi construído no primeiro quartel do Século XX. 

Cruzeiro do Senhor da Paz – elemento de arquitetura religiosa, localizado na Rua General Norton de Matos. Foi 

provavelmente construído no Século XIX. 

Igreja da Lapa – edifício de arquitetura religiosa, localizado no Largo da Lapa, sendo rodeado por árvores. Foi 

construída no Século XVIII (data provável). 

Oratório do Senhor do Pessegueiro / Oratório do Senhor do Bonfim – elemento de arquitetura religiosa, de estilo 

barroco, construído, provavelmente, no Século XVIII. Encontra-se adossado ao edifício da Caixa Agrícola, em frente 

ao Mercado Municipal. 

Paços do Marquês/ Palácio Marqueses de Ponte de Lima/ Núcleo Museológico dos Paços do Marquês - edifício de 

arquitetura residencial. Atualmente funciona como sede da Delegação de Turismo e Centro de Exposições do 

município. 

Palacete Villa Moraes – Palacete revivalista construído numa propriedade de recreio que engloba casa, rodeada 

por um jardim à inglesa. Foi construído no Século XIX. 

Teatro Diogo Bernardes – edifício de arquitetura cultural e recreativa, de estilo romântico, localizado no Gaveto 

da Rua Agostinho José Taveira com a Rua dos Terceiros. Foi construído no Século XIX, tendo sido inaugurado em 

19 Setembro de 1896. 
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Villa Belmira – Palacete eclético, provavelmente construído no Século XIX. Possui acessos através da Rua do 

General Norton de Matos e Rua do Pinheiro. 

Edifício da Caixa Geral de Depósitos, CGD, de Ponte de Lima - edifício de arquitetura financeira, do Século XX, 

localizado no Largo Camões 

Edifício dos Correios, Telégrafos e Telefones, CTT, de Ponte de Lima – edifício de arquitetura de comunicações, 

datando do Século XX, localizado na Praça da República. 

Edifício Oitocentista no Largo António de Magalhães – Edifício de arquitetura assistencial, construído no Século XIX. 

Localiza-se no Largo do General Norton de Matos.  

Fonte da Vila em Ponte de Lima – elemento de arquitetura infraestrutural, do Estado Novo, construída pela Câmara 

Municipal em 1936. Localiza-se na Praça da República, estando incluída na Incluído na Zona de Proteção do 

Pelourinho de Ponte de Lima. 

Fonte De Neptuno – elemento de arquitetura infraestrutural, de estilo barroco, construída em 1612. Localiza-se 

na Rua Vasco da Gama, estando incluída na Zona de Proteção da Casa de Nossa Senhora da Aurora. 

Fonte de São João – elemento de arquitetura infraestrutural, revivalista, datando de 1886-7. Localizada no Largo 

de São João, encontra-se integrada na Zona Especial de Proteção da Ponte sobre o Lima. 

Hospital de Ponte de Lima – edifício de arquitetura de saúde, construído no Século XX, tendo sido finalizado em 

1957. 

Relativamente ao património arqueológico, o destaque vai para os Marcos Miliários da Via Romana de Braga a Tui, 

por constituírem Monumento Nacional. 

Marcos Miliários da Via Romana de Braga a Tui (MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23 junho 1910) 

Do conjunto de marcos miliários erigidos ao longo da via que ligava Braga ao Tui na época romana, foram 

identificados 11 dentro do concelho de Ponte de Lima, estando atualmente 3 na Quinta de Faldejães e 1 na Casa 

do Antepaço. São monólitos cilíndricos, com diâmetros diferentes, variando a altura de 66 cm a 2,5 m. Apresentam 

inscrições, mais ou menos legíveis, enumerando os títulos honoríficos dos Imperadores a que devem a sua 

construção, indicando as milhas a que se estava de Braga e, por vezes, contendo o número de série. 

Por sua vez, como valores arqueológicos identificam-se os Vestígios Romanos nas Imediações da igreja Paroquial 

da Feitosa e Quinta da Cancela, os Vestígios Romanos o Monte dos Medos e o Castro de Castelinho. 
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Figura 23 – Património material imóvel localizado nas ARU de Ponte de Lima 

Fonte: PU de Ponte de Lima/ tratamento de informação: Cotefis 2016 
 
 

Relativamente ao património imaterial, Ponte de Lima assume um património bastante diversificado e muito 

conhecido fora de portas, a nível regional e nacional, abrangendo distintas componentes e temáticas, tais como 

lendas, tradições, festas, romarias, feiras, artesanato e gastronomia. 

No campo das festas e das tradições, o destaque vai para as tradições associadas à época da Quaresma, a Queima 

do Judas e a Serrada da Velha, e para as sobejamente conhecidas Vaca das Cordas (que remonta a 1646) e Feiras 

Novas (datadas de 1826). A feira do gado e a feira quinzenal assumem também grande importância para a 

população local. Ao nível da gastronomia, Ponte de Lima destaca-se pelo muito tradicional arroz de sarrabulho à 

moda de Ponte de Lima, ex-libris da região, o qual se quer sempre devidamente acompanhado pelo não menos 

famoso vinho verde produzido na região. 
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2.9 Síntese do diagnóstico 

Tendo por base o diagnóstico previamente efetuado e considerando os diferentes domínios de análise, foi 

efetuada uma análise SWOT, que sintetiza as potencialidades e as insuficiências encontradas em Ponte de Lima. 

Esta análise, juntamente com a determinação dos desafios e fatores críticos de sucesso, possibilita apontar qual a 

direção a seguir e a abordagem a adotar para que a regeneração urbana que se pretende promover no presente 

PARU se articule devidamente com a atual realidade do centro urbano de Ponte de Lima, nos diversos campos de 

atuação, bem como com a estratégia de regeneração urbana que tem vindo a ser implementada nas últimas 

décadas em Ponte de Lima, dando importantes pistas para a definição da estratégia de intervenção. 

 

2.9.1  Análise SWOT 

Na presente análise SWOT são apresentados os pontos fortes/ oportunidades e dos pontos fracos/ameaças que 

ilustram a realidade atual de Ponte de Lima.  

PONTOS FORTES/ OPORTUNIDADES 

 Localização estratégica no contexto regional (proximidade a Viana do Castelo, Braga, Ponte da Barca; 

Arcos de Valdevez); 

 Ótimas acessibilidades, com ligações diretas às principais cidades e vilas envolventes, através de 

autoestrada, estrada nacional e/ou estrada regional; 

 Vantagem competitiva enquanto local de paragem dos utentes da Autoestrada Porto/ Valença; 

 Índice de envelhecimento do centro urbano de Ponte de Lima bastante inferior à média nacional; 

 Taxa de desemprego inferior ao verificado para o país; 

 Elevada qualidade natural e ambiental; 

 Importantes valores de património arquitetónico e arqueológico; 

 Alojamento de qualidade, com destaque para o Turismo em Espaço Rural (TER) e os Solares de Portugal; 

 Grande preocupação com a recolha de resíduos sólidos urbanos, e aposta na sensibilização da população 

para a importância da separação dos resíduos; 

 Grande oferta de equipamentos coletivos e serviços; 

 Existência de estruturas de formação e investigação (Universidade Fernando Pessoa e Escola Profissional 

Agrícola e de Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima); 
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 Existência de estruturas com grande potencial de desenvolvimento cultural e artístico (Expo Lima, Teatro 

Diogo Bernardes, Torre da Cadeia Velha, Museu do Vinho Verde, Museu do Brinquedo Português,… ; 

 Grande potencial turístico e existência de equipamentos de apoio e promoção turística; 

 Proximidade a uma ruralidade preservada; 

 Grande expressão de valores culturais tradicionais: festas e romarias populares, gastronomia, artesanato; 

 Dinâmica ao nível da valorização e preservação das artes e ofícios tradicionais (tal como a ourivesaria); 

 Existência de importantes itinerários históricos e culturais: Caminho Português para Santiago de 

Compostela, Caminho do Românico da Ribeira Lima, Via Militar XIX dos Itinerários Romanos de Antonino, 

Rota dos Vinhos Verdes, entre outros. 

 Realização de eventos com notoriedade e visibilidade nacional e internacional (Feiras Novas, Vaca das 

Cordas, Feira Agrícola e de Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima, Festival Internacional dos Jardins 

deàPo teàdeàLi a… ; 

 Vontade política de intervir na promoção e desenvolvimento do concelho; 

 Capacidade de atração de visitantes e turistas; 

 Espaço público de qualidade; 

 Existência de uma estratégia de reabilitação urbana que tem vindo a ser implementada ao longo das 

últimas décadas, promovendo uma intervenção integrada que aposta na requalificação e reabilitação de 

edificado e de espaço público enquanto veículo para a valorização e promoção do concelho. 

PONTOS FRACOS/ AMEAÇAS  

 Grande desequilíbrio ao nível da dinâmica económica e social entre a margem esquerda e a margem 

direita do rio Lima; 

 Risco de diminuição da população residente em Além da Ponte, motivada pela débil relação física e 

funcional estabelecida entre as duas margens; 

 Número considerável de edifícios com necessidade de reparação e em mau estado de conservação; 

 Existência de edifícios vagos; 

 Grande quantidade de alojamentos utilizados como segunda habitação; 

 Entradas na vila descaracterizadas e com pouca qualidade urbanística; 

 Carência de espaços verdes de lazer enquadrados na malha urbana; 
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 Grande centralização dos fatores de atração, condicionando o aparecimento de novos pontos de 

interesse na malha urbana; 

 Carência de espaços públicos de qualidade junto às zonas residenciais envolventes ao centro histórico; 

 Comércio tradicional pouco apelativo, demonstrando um perfil dos comerciantes ultrapassado e pouco 

adaptado às necessidades da população residente e dos turistas; 

 Reduzida atratividade comercial: venda de produtos muitos específicos e muito voltada para os produtos 

tradicionais, não dando resposta eficaz às necessidades atuais da população residente. 

 

2.9.2  Desafios e fatores críticos de sucesso 

Face ao diagnóstico efetuado e às constatações finais apresentadas na análise SWOT, entende-se que os aspetos 

que se afiguram como críticos, no quadro da implementação e da otimização dos resultados do PARU de Ponte 

de Lima, reportam aos desafios e fatores críticos de sucesso: 

(1) Promover um desenvolvimento urbano inteligente e sustentado, onde: 

 A regeneração urbana de Ponte de Lima seja entendida numa pluralidade de vertentes, conciliando a 

regeneração física com o desenvolvimento sustentável das funções culturais, sociais, ambientais e 

económicas; 

 A valorização do suporte físico urbano contribua para uma imagem unificada da vila, promovendo 

uma transição qualificada entre as zonas que já foram alvo de requalificação e as que se pretende que 

o sejam; 

 A regeneração do edificado seja vista como fundamental para um ambiente urbano qualificado; 

 Se garanta uma correta articulação entre as diversas componentes da malha urbana; 

 A preservação da autenticidade urbana garanta a memória local; 

 Seja devidamente articulado o potencial económico associado à dinâmica empresarial do território, 

às potencialidades turísticas e ao know-how específico que suporta as suas atividades. 

(2) Valorizar o património material e imaterial e os recursos endógenos, enquanto fatores de diferenciação, 

onde:  

 Se garanta a manutenção do caráter identitário de Ponte de Lima; 

 A valorização do património edificado continue a ser encarada como um fator de atração, identidade 

e competitividade; 
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 Se preserve o património imaterial, os saberes tradicionais, os produtos regionais, as festas e as 

tradições; 

 Se enfatize a aposta municipal na valorização dos recursos endógenos e na animação urbana 

enquanto importantes fatores de suporte à dinamização económica; 

 Seja garantida uma política de regeneração urbana que ilustre a importância que o elemento natural 

conformado pelo rio Lima assume no contexto urbano. 

(3) Garantir melhores condições de vida à população e valorizar a qualidade ambiental, onde: 

 Se continue a apostar em espaços públicos e espaços verdes urbanos qualificados, que potenciem a 

estrutura verde urbana; 

 Seja assegurada uma melhoria na qualidade visual e estética, promovendo uma maior atratividade; 

 Sejam disponibilizados espaços de estadia, recreio e lazer que respondam às necessidades da 

população. 

(4) Desenvolver o potencial económico associado à dinâmica empresarial do território e às potencialidades 

turísticas, onde: 

 Se aposte na valorização dos valores urbanos, paisagísticos e naturais locais; 

 Se valorize o suporte físico urbano com recurso à memória e à intensificação dos aspetos culturais 

identitários; 

 O património edificado e imaterial continue a ser entendido como um elemento potenciador da 

procura turística; 

 Sejam garantidas intervenções de suporte à dinâmica empresarial do concelho, dotando a vila de 

condições que gerem maior atratividade (edificado, espaço público, dinâmica cultural e social). 

Por fim, revela-se também fundamental que o município de Ponte de Lima, enquanto autoridade urbana, garanta 

o envolvimento dos parceiros privados, despoletado pela afetação de fundos FEDER para o IFRRU. Deste modo, o 

município despertará um maior interesse por parte dos privados para o processo de regeneração urbana, 

incentivando a população a intervir no edificado do qual é proprietária, o que permitirá obter uma imagem urbana 

mais qualificada. Importa aqui destacar a mudança de paradigma que se operou no quadro das políticas públicas 

de regeneração urbana, que atribui aos agentes privados um papel cada vez mais relevante, não podendo deixar 

de ser equacionada pela autoridade urbana no seu esforço de divulgação do PARU e na eventual definição de 

apoios e incentivos supletivos que possam atrair os privados para o processo.
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3. Est at gia 

 

 

Este capítulo é dedicado á estratégia subjacente ao PARU de Ponte de Lima. Encontra-se estruturado nos seguintes 

subcapítulos: enquadramento estratégico, definição da estratégia de regeneração urbana, delimitação da área de 

intervenção do PARU, modelo habitacional, modelo económico e regras e critérios de proteção do património. 

 

3.1 Enquadramento estratégico do PARU 

Neste subcapítulo, faz-se uma descrição dos principais documentos orientadores da PARU de Ponte de Lima: 

 Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (Norte 2020); 

 Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial: Plano Global deàáç oà áltoàMi hoà ; 

 Estratégia Nacional para a Habitação; 

  Estratégia Cidades Sustentáveis 2020; 

 Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte (PROT-N); 

 Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima (PDM); 

 Plano de Urbanização de Ponte de Lima (PU); 

 Plano de Pormenor de  Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de Ponte de Lima e Plano de 

Salvaguarda e Reabilitação Urbana de Além da Ponte; 

 Áreas de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima (ARU). 

 

3.1.1 Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (Norte 2020) 

No âmbito do quinto quadro comunitário, para o período 2014-2020, as orientações e prioridades da aplicação 

dosàfu dosàest utu aisàfo a àdefi idasà oàá o doàdeàPa e iaà Po tugalà ,à o p ee dendo quatro domínios 

temáticos: (1) Competitividade e Internacionalização; (2) Inclusão Social e Emprego; (3) Capital Humano; e (4) 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, e dois domínios transversais: (1) Reforma da Administração 

Pública e (2) Territorialização das intervenções. 
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Tal como descrito na Síntese do Programa Norte 2020, O NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 

2014/2020) é um instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do Norte de Portugal, integrado 

no Acordo de Parceria PORTUGAL 2020 e no atual ciclo de fundos estruturais da União Europeia. Com gestão na 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), o NORTE 2020 assume-se como um 

importante contributo para a estratégia de desenvolvimento regional, assente numa dupla trajetória de 

convergência face à média europeia e nacional. Atendendo ao paradigma da política de coesão para a Europa, que 

canaliza a maioria dos fundos para as regiões menos competitivas, a dotação do NORTE 2020, de 3,4 mil milhões 

de Euros, é a mais relevante dos programas operacionais regionais. A este envelope financeiro acrescem os demais 

programas operacionais temáticos e outros instrumentos financeiros de que o Norte é beneficiário, para a 

concretização da visão da estratégia de desenvolvimento regional prevista no NORTE 2020: 

A Região do Norte será, em 2020, capaz de gerar um nível de produção de bens e serviços transacionáveis que 

permita recuperar a trajetória de convergência a nível europeu, assegurando, de forma sustentável, acréscimos de 

rendimento e de emprego da sua população e promovendo, por essa via, a coesão económica, social e territorial.  

O Programa Operacional da Região Norte organiza-se em 10 Eixos Prioritários, mobilizando 9 dos 11 objetivos 

temáticos definidos a nível europeu para os Programas Operacionais do período 2014-2020. 

 Quadro 17- Eixos prioritários e objetivos temáticos do Norte 2020 

Fonte: CCDR-N, 2015 

EIXO PRIORITÁRIO OBJETIVO TEMÁTICO 

EP1 – Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação 

OT1 – Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação 

EP2 – Competitividade das Pequenas e Médias 

Empresas 

OT3 – Reforçar a competitividade das PME 

EP3 - Economia de Baixo Teor de Carbono OT4 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono 

em todos os setores 

EP4 - Qualidade Ambiental OT6 – Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização 

eficiente de recursos 

EP5 - Sistema Urbano OT4 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono 

em todos os setores 

OT6 - Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização 

eficiente de recursos 

OT9 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a 

discriminação 

EP6 - Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores OT8 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar 

a mobilidade dos trabalhadores 

EP7 - Inclusão Social e Pobreza OT9 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a 

discriminação 

EP8 - Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida OT10 – Investir na educação, na formação e na formação profissional 

para a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida 

EP9 – Capacitação Institucional e TIC OT11 – Reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e 

das partes interessadas e a eficiência da administração pública 

OT2 - Melhorar o acesso às TIC 

EP10 - Assistência Técnica Não aplicável 
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O Eixo Prioritário à Qualidadeàá ie tal à o ilizaàu ào jetivoàte ti oà OT à- Preservar e proteger o ambiente 

e promover a utilização eficiente de recursos), uma categoria de região (menos desenvolvida) e um Fundo (FEDER), 

sendo que no OT6 incluem-seà à p io idadesà deà i vesti e toà PI :à Conservação, proteção, promoção e 

desenvolvimento do património natural e cultural à PIà . ,à efe e teà à valorização do património cultural e 

natural,àeà Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e 

descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão), a reduzir a poluição do ar e a 

promover medidas de redução de ruído à PIà . ), referente à melhoria do ambiente urbano. 

No que diz respeito à dimensão territorial das intervenções de regeneração urbana (PI 6.5), as operações deverão 

incidir em espaços inframunicipais das Áreas de Reabilitação urbana (ARU) criadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, ocorrendo especificamente em 

centros históricos, zonas ribeirinhas ou zonas de conversão de zonas industriais abandonadas. 

As ações a desenvolver com vista à melhoria da qualidade do ambiente urbano são as seguintes: 

 Reabilitação integral de edifícios (com prioridade para os edifícios com idade igual ou superior a 30 anos), 

nomeadamente destinados à habitação, aos equipamentos de uso público, ao comércio e/ou aos 

serviços; 

 Reabilitação e reconversão de unidades industriais abandonadas, designadamente destinadas à 

habitação, aos equipamentos de uso público, ao comércio e/ou aos serviços;  

 Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas e de infraestruturas 

verdes; 

 Reabilitação de espaço público, desde que integrada na reabilitação do conjunto edificado envolvente; 

  Qualificação do espaço público; 

 Demolição de edifícios visando a criação de espaços públicos, desde que integrada na reabilitação do 

conjunto edificado envolvente; 

 Desenvolvimento de experiências inovadoras e de ações-piloto no âmbito do desenvolvimento urbano 

sustentável; 

 Elaboração de estudos e planos de qualidade do ar e de redução do ruído à escala urbana; 

 Monitorização da qualidade do ar e do ruído, envolvendo o apoio à aquisição de equipamentos, com 

integração e disponibilização no sistema nacional de informação (QualAr). 

Para além dos princípios orientadores gerais de seleção, a seleção das operações será efetuada tendo em atenção 

um conjunto de objetivos específicos, identificados no Programa Norte 2020, de onde se destacam: 

 Não são apoiadas intervenções de modernização e reconversão de equipamentos cofinanciados há 

menos de dez anos; 
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 Não são financiadas despesas de funcionamento e de manutenção de infraestruturas; 

 Os apoios à expansão, remodelação, reabilitação e construção de infraestruturas culturais estão 

condicionados ao mapeamento das necessidades de intervenção, a apresentar à Comissão Europeia, não 

sendo elegível o apoio a infraestruturas culturais e turísticas cujo investimento total exceda cinco milhões 

de euros; 

 As operações a financiar têm de ser enquadradas em planos integrados que demonstrem os efeitos em 

matéria de qualidade ambiental e urbanística e, em geral, no bem-estar social; 

 A dimensão territorial desse plano integrado de intervenção deve corresponder a espaços 

inframunicipais. Na delimitação desta área devem ser considerados fatores como os impactes relevantes 

da intervenção, as caraterísticas socio-funcionais do espaço a intervir, a articulação com outros 

instrumentos de promoção da revitalização urbana.  

 As intervenções em habitação privada e em edifícios de propriedade privada, serão efetuadas 

exclusivamente através de instrumentos financeiros. 

Todas as operações a implementar no âmbito da PI 6.5, relativas a intervenções de regeneração urbana, deverão 

ser enquadradas em PARU. 

 

3.1.2 Pla oàGlo alàdeàáç oà áltoàMi hoà  

O Desafio Alto Minho 2020/ Plano Global de Ação Alto Minho 2020 constitui uma estratégia desenvolvimento 

territorial para o Alto Minho (municípios de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção, Melgaço, Viana do 

Castelo, Ponte de Lima, Paredes de Coura, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca) que visa o estabelecimento de 

uma visão global para este território, assim como definir as suas prioridades de desenvolvimento e as principais 

iniciativas e projetos a concretizar no horizonte temporal 2020.  
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Figura 24 - Municípios que integram a CIM Alto Minho 
Fonte: www.cim-altominho.pt 

 

A estratégia para o Alto Minho apresenta a seguinte visão: (1) uma região que valoriza os seus recursos para se 

tornar mais competitiva; (2) uma região que organiza os produtos do seu território para se tornar mais atrativa; 

(3) uma região que garante conetividade e exige retorno da mobilidade de pessoas, bens e conhecimento; e (4) 

uma região assumidamente resiliente que formaliza a capacidade de responder à mudança, que estruturam a 

estratégia de intervenção em quatro eixos temáticos, que visam tornar o Alto Minho numa região mais 

competitiva, mais atrativa, mais conectada e mais resiliente. 

  

Figura 25 – Desígnios temáticos assumidos no Alto Minho 2020 

Fonte: Alto Minho 2020, 2013 
  



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE PONTE DE LIMA 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 

 
 
 
 

63 

Para cada um dos eixos temáticos em causa, foram determinados os objetivos específicos abaixo listados: 

EIXOS TEMÁTICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Tornar o Alto Minho uma 
região mais competitiva 

1.1 Valorizar os recursos endógenos como critério de afirmação competitiva  

1.2 Articular a base competitiva regional e setorial 

2. Tornar o Alto Minho uma 
região mais atrativa 

2.1 Estruturar produtos de localização residencial  

2.2 Estruturar produtos turísticos  

2.3 Estruturar produtos de localização empresarial  

2.4 Promover a atratividade global 

3. Tornar o Alto Minho uma 
região mais conectada 

3.1 Conjugar infraestruturas e serviços para a promoção da mobilidade de pessoas  

3.2 Conjugar infraestruturas e serviços para a promoção da mobilidade de bens  

3.3 Conjugar infraestruturas e serviços para a promoção da mobilidade de conteúdos  

3.4 Promover a abertura à escala internacional e o estabelecimento de plataformas 
colaborativas 

4. Tornar o Alto Minho uma 
região mais resiliente 

4.1 Promover a resiliência por via da sustentabilidade  

4.2 Promover a resiliência por via da coesão  

4.3 Promover a resiliência por via da competitividade 

Quadro 18- Eixos temáticos e objetivos específicos indicados no Desafio Alto Minho 2020 

Fonte: Alto Minho 2020, 2013 

 

Daàlistaàdeàp ojetosà efe idosà e io adosà oàPla oàGlo alàdeàáç oà áltoàMi hoà ,àdesta a -se aqueles que 

poderão estar direta ou indiretamente relacionados com Ponte de Lima e com o propósito da regeneração urbana: 

 Est utu aç o,à p o oç o,à divulgaç oà eà i te a io alizaç oà doà p odutoà ‘otasà doà pat i ó ioà doà áltoà

Mi ho ; 

 Est utu aç o,àp o oç o,àdivulgaç oàeài te a io alizaç oàdoàp odutoà E ogast o o iaàdoàáltoàMi ho ; 

 Estruturação, promoção, divulgaç oàeài te a io alizaç oàdoàp odutoà áldeias,àsola es,àja di sàeàgolfeàdoà

áltoàMi ho ; 

 Valorização dos eventos âncora de promoção do Alto Minho e dos seus principais produtos endógenos; 

 Valorização da imagem criativa do Alto Minho; 

 Projeto integrado de promoção da sustentabilidade energética do Alto Minho; 

 Recuperação de áreas degradadas; 

 Planeamento, dinamização e monitorização de iniciativas âncora de desenvolvimento social; 

 Promoção de operações integradas de regeneração económica, social e urbanística em zonas de 

excelência urbana – centros históricos, centros de comércio tradicional, frentes costeiras ou ribeirinhas, 
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edifícios de elevado valor patrimonial ou histórico, espaços públicos e zonas verdes urbanas de carácter 

excecional; 

 Projeto integrado de valorização do comércio em rede no Alto Minho; 

 Dinamização de operações integradas de revitalização económica, social e urbanística de zonas urbanas 

sensíveis; 

 Preservação e valorização da memória coletiva do Alto Minho; 

 Valorização do potencial económico, ambiental e turístico da rede hidrográfica principal do Alto Minho. 

 

3.1.3 Estratégia Nacional para a Habitação 

A Estratégia Nacional para a Habitação surgiu da necessidade de alargar o acesso a uma habitação e melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos, tendo sido aprovada através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 48/2015, 

de 15 de julho. Apresenta como visão Facilitar o acesso das famílias portuguesas à habitação, nomeadamente nas 

vertentes do preço, localização, qualidade, conforto, segurança, acessibilidades, tipologia, forma de ocupação, 

mobilidade, e meio ambiente. 

A estratégia encontra-se estruturada em três pilares: (1) Reabilitação urbana; (2) Arrendamento habitacional; e 

(3) Qualificação dos alojamentos que, por sua vez, se dividem em 8 desafios. 

 

Figura 26 – Pilares e desafios para concretização da visão da estratégia Nacional para a Habitação 

Fonte: IHRU, 2015 

 

Para a concretização dos desafios identificados, a estratégia apresenta um conjunto de medidas e iniciativas, com 

um caráter transversal e integrador. Destas, destacam-se as medidas e ações indicadas de seguida, por se 
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referirem a atribuições principalmente dos municípios e que se poderão aplicar ao território de intervenção em 

Ponte de Lima. 

 MEDIDAS AÇÕES A DESENVOLVER PELOS MUNICÍPIOS 

Atrair investimento 
para a reabilitação do 
parque habitacional 

Aumentar as áreas urbanas 
abrangidas por áreas de 
reabilitação urbana (ARU) e por 
operações de reabilitação 
urbana (ORU) 

- Divulgar o manual de apoio aos processos de delimitação e 
aprovação de áreas de reabilitação urbana e de operações de 
reabilitação urbana, bem como promover ações de formação 
e sensibilização para esta temática. 

- Incentivar a concretização de operações de reabilitação 
urbana em todas as situações em que só foi aprovada a área 
de reabilitação urbana.  

Desenvolver novas medidas 
para a regeneração de áreas 
urbanas carenciadas 

- Preparar o trabalho de identificação, delimitação e 
caracterização das áreas urbanas carenciadas. 

- Identificar e divulgar as fontes de financiamento destinadas 
ao desenvolvimento local das ações de regeneração urbana 
que deverão ser da responsabilidade dos municípios ou de 
parcerias entre estes e outras entidades presentes nas áreas 
intervencionadas.  

Integrar e valorizar os 
bairros e a habitação 

social  

Reformar, aplicar e disseminar o 
regime de arrendamento 
apoiado. 

- Divulgar o regime de arrendamento apoiado. 

- Consagrar que o acesso aos financiamentos públicos para a 
reabilitação de bairros sociais fica condicionado à aplicação 
integral deste regime.  

Modernizar a gestão do parque 
de habitação social e criar 
instrumentos para articular e 
otimizar essa gestão 

- Desenvolver uma plataforma eletrónica destinada a registar 
todos os prédios e membros de agregados familiares 
arrendatários de habitação social, bem como os pedidos de 
habitação. 

Assegurar o funcionamento e manutenção da plataforma 
eletrónica e a disseminação do seu uso nas entidades 
proprietárias de habitação social.  

Criar novas soluções para a 
conservação de edifícios de 
habitação social que estejam em 
condomínio.  

Criar um regime especial para a realização e financiamento de 
obras de conservação periódica em edifícios de habitação 
social que estejam em propriedade horizontal. 

- Ponderar mecanismos de recompra de frações. 

Contribuir para a 
inclusão social e a 
proteção dos mais 

desfavorecidos  

Erradicar os núcleos de 
alojamentos precários. 

- Criar um programa para financiar o realojamento dos 
ocupantes destas habitações num horizonte temporal 
definido, dando prioridade a soluções que envolvam a 
reabilitação de edifícios existentes que estejam desocupados. 

- Disponibilizar habitações sociais que estejam devolutas para 
a realização de realojamentos.  

Assegurar o acesso das vítimas 
de violência doméstica à 
habitação. 

Aumentar progressivamente a disponibilização de habitações 
para alojamento definitivo de vítimas de violência doméstica.  

Fomentar o aumento de 
soluções de alojamento para os 
sem-abrigo.  

- Prosseguir com o apoio ao alargamento da rede de centros 
de acolhimento de pessoas sem-abrigo. 

Aumentar progressivamente a disponibilização de habitações 
para alojamento definitivo de pessoas sem-abrigo ou em risco 
de perderem o acesso à habitação. 

Promover a integração de 
minorias étnicas e de imigrantes 

- Integrar as necessidades de realojamento destas 
comunidades no programa de realojamento a desenvolver. 
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 MEDIDAS AÇÕES A DESENVOLVER PELOS MUNICÍPIOS 

e a melhoria das suas condições 
de alojamento. 

- Disponibilizar habitações sociais que estejam devolutas para 
a realização de realojamentos.  

 

Corresponder às 
novas realidades 

sociais e demográficas  

Promover o ajustamento das 
tipologias de alojamento à 
redução da dimensão das 
famílias.  

- Promover a adequação de tipologias habitacionais nos 
bairros sociais, através da divisão de T4 ou T5 em habitações 
mais pequenas de tipologias T0 e T1, face às novas 
necessidades dos agregados familiares. 

- Avaliar o enquadramento legislativo relativo à alteração das 
tipologias habitacionais.  

Incentivar a criação de soluções 
de alojamento adequadas às 
novas necessidades de 
mobilidade e emprego.  

Estudar e formular novas soluções de alojamento de caráter 
temporário ou de coabitação voluntária.  

Promover a melhoria 
das condições de 

alojamento  

Erradicar as situações de 
alojamentos sem condições de 
salubridade e de conforto.  

Lançar o programa de erradicação dos alojamentos sem 
condições de conforto e salubridade.  

Quadro 19 - Medidas e ações a desenvolver pelos municípios, propostas pela Estratégia Nacional para a Habitação 

Fonte: IHRU, 2015 

 

 

3.1.4 Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 

áàest at giaà Cidadesà“uste t veisà , aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2015, 

de 11 de agosto, tem o oào jetivoà responder às debilidades e necessidades de estruturação urbana do território 

e atuar no sentido de fortalecer e consolidar a visão de desenvolvimento territorial partilhada entre os agentes do 

território, contribuindo para a promoção das condições necessárias à competitividade, sustentabilidade e coesão 

nacional . 

Tendo como objeto as cidades, nas suas diversas dimensões, e concorrendo no sentido de um desenvolvimento 

urbano sustentável, apoia-se na seguinte visão: 

Cidades + conectadas | Cidades + justas | Cidades + saudáveis | Cidades + resilientes | Cidades + prósperas 

Partindo do diagnóstico dos problemas e fragilidades encontrados nas áreas urbanas, apresenta dez desafios, 

organizados em quatro eixos estratégicos de intervenção, harmonizados com os grandes objetivos da Europa 2020 

e com os objetivos temáticos e prioridades de financiamento no âmbito do novo quadro comunitário relativo aos 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. 
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Figura 27 - Visão, princípios e eixos estratégicos da estratégia Cidades Sustentáveis 2020 

Fonte: Cidades Sustentáveis 2020 - DGT, 2015 

 

 

Da visão estratégica preconizada resultam 52 orientações estratégias. No âmbito da regeneração e reabilitação 

urbana, direta e indiretamente, enquadram-se os seguintes: 

EIXOS TEMÁTICA ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 
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Emprego e 
valorização 
empresarial e 
institucional 

5. Reforçar, a partir das estratégias de atração e apoio à localização empresarial e 
institucional, a diversidade e vitalidade económica urbanas, fortalecendo a qualificação 
funcional, social e ambiental dos centros urbanos e a sua capacidade de fixação de 
população jovem e qualificada 

Inovação urbana 6. Fomentar e apoiar a constituição de redes e nichos de empreendedorismo e inovação 
urbana 

7. Fortalecer a ligação entre as cidades e as suas frentes marítimas e ribeirinhas  

9. Incentivar a adoção de soluções urbanas inovadoras aplicadas ao espaço urbano, de 
carácter social e tecnológico 

Identidade e 
atratividade 

 

10. Promover ações de marketing urbano que assegurem a visibilidade, na Europa e no 
Mundo, das cidades, destacando os fatores diferenciadores de identidade e competitividade 

11. Apoiar o desenvolvimento turístico numa perspetiva de sustentabilidade e mitigação da 
sazonalidade 

Tecnologias de 
Informação e 
comunicação 

13. Desenvolver soluções eletrónicas orientadas para uma melhor governação e 
desempenho das funções urbanas 
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EIXOS TEMÁTICA ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 
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Regeneração e 
reabilitação 
urbana 

 

14. Conter a expansão dos perímetros urbanos, estruturando e requalificando as frentes 
urbanas e protegendo os terrenos rústicos envolventes da urbanização avulsa e 
descriminando positivamente a ocupação dos vazios urbanos existentes, sem prejuízo da 
possibilidade de eventuais e excecionais necessidades de crescimento, devidamente 
enquadradas e programadas 

15. Promover ações de reabilitação urbana nos centros históricos e em áreas urbanas e 
periurbanas com carências multidimensionais, fomentando a recuperação, beneficiação e 
reconstrução do edificado, a requalificação e reconversão de zonas industriais abandonadas 
e a qualificação do espaço público e das infraestruturas, garantindo condições de 
conservação, segurança, salubridade, estética, paisagem e ambiente 

16. Fomentar a regeneração urbana na perspetiva da valorização integrada do território, 
incluindo, não apenas a valorização física e a diversificação funcional, mas ações materiais e 
imateriais complementares de revitalização económica, social, cultural e ambiental, em 
especial em territórios urbanos desfavorecidos 

Habitação 

 

17. Promover e dinamizar o mercado de arrendamento, privilegiando intervenções no 
parque habitacional já existente ou associadas a operações de regeneração urbana 

18. Reestruturar a oferta de habitação social ajustando o valor das rendas aos rendimentos 
do agregado familiar, erradicar as situações de alojamento precário e encontrar soluções 
sustentáveis para resposta aos sem-abrigo 

Ambiente Urbano 

 

19. Reforçar a sustentabilidade ambiental, económico-financeira e social dos subsistemas 
de infraestruturação  

20. Fomentar a qualificação, integração e legibilidade dos espaços exteriores urbanos, 
constituindo sistemas de espaços coletivos, valorizando as suas funções enquanto áreas 
livres de recreio, lazer, cultura e desporto, potenciando o seu papel no equilíbrio 
microclimatológico, dos ecossistemas, dos ciclos biogeoquímicos, da biodiversidade e da 
paisagem, e contribuindo para a infraestrutura verde 

21. Limitar a pressão urbana sobre os recursos hídricos, promovendo a melhoria do balanço 
hídrico urbano 

Baixo carbono 

 

24. Reduzir a intensidade energética das cidades, assumindo respostas diferenciadas de 
gestão da procura, redução do consumo e promoção da eficiência energética dos distintos 
agentes  

26. Diminuir a intensidade carbónica da mobilidade urbana 

27. Estimular a mobilidade sustentável nos processos de regeneração urbana, promovendo 
a diversificação da oferta de proximidade, a atratividade das áreas urbanas com bons níveis 
de acessibilidade, as respostas de mobilidade dirigidas a crianças, jovens, famílias e idosos, 
a logística urbana residencial, comercial, empresarial e industrial e a reestruturação do 
espaço canal em favor do transporte coletivo e da segura mobilidade suave e condicionada 

Alterações 
climáticas e riscos 

 

28. Moderar a vulnerabilidade dos sistemas urbanos, aumentando a sua resiliência aos 
riscos económicos, naturais, tecnológicos e mistos 

30. Implementar estratégias de adaptação das cidades às alterações climáticas em função 
das suas vulnerabilidades específicas, perfil climatológico e características físicas e 
funcionais 

Integração 
urbano-rural 

 

31. Estimular a articulação entre as cidades e a sua envolvente rústica,  

33. Potenciar espaços silvestres periurbanos e metropolitanos, criando ou requalificando 
parques de recreio e lazer, parques florestais de uso múltiplo e redes de percursos nas áreas 
de influência das cidades, aumentando a sensibilização da população urbana para os valores 
naturais 

34. Impulsionar a valorização económica e social do património natural, das áreas 
protegidas e classificadas para efeitos de conservação da natureza,  
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EIXOS TEMÁTICA ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 
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Inclusão social 35. Promover a inclusão, a equidade e a coesão social, procurando reverter os processos 
associados à exclusão social, como a pobreza, as dificuldades no acesso à habitação, a 
equipamentos e a serviços 

36. Assegurar a adequada extensão, intensidade e qualidade das redes de infraestruturas 
urbanas e de equipamentos e serviços sociais 

Cultura, cidadania 
e 
responsabilidade 

 

40. Estimular a transparência e a intervenção ativa dos cidadãos no modelo de 
desenvolvimento urbano sustentável 

41. Fomentar as diversas expressões da cultura urbana de vizinhança e proximidade, 
apoiando a dimensão comunitária e associativa locais 

42. Intervir junto dos cidadãos na dimensão comportamental do desenvolvimento urbano 
sustentável, alertando e responsabilizando-os individual e coletivamente para os impactos 
das suas opções e estilos de vida 

43. Salvaguardar e valorizar o património cultural e natural existente, material e imaterial, 
como fator de diferenciação dos territórios, potenciar a utilização dos equipamentos 
culturais existentes através da criação de parcerias e de redes culturais e investir nas 
atividades culturais enquanto fator decisivo de valorização dos cidadãos e dos territórios 

Comunidades 
urbanas 

 

44. Valorizar a escala de proximidade para o desenvolvimento de processos inclusivos de 
cidadania e sensibilização 

45. Apoiar a estruturação de economias de base comunitária, promovendo o comércio de 
proximidade e o emprego local 
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Informação e 
conhecimento 

 

46. Assegurar uma base local sólida e atualizada de informação urbana que permita suportar 
os diagnósticos de necessidades, preferências, contextos e custos das intervenções 
inerentes ao desenvolvimento urbano sustentável 

48. Desenvolver sistemas de informação de base urbana, em particular geográficos, 
promovendo a integração e interoperabilidade com os sistemas existentes e harmonizando-
os com a base nacional de referência 

Networking e 
capacitação 
institucional 

 

50. Envolver os agentes urbanos no processo de desenvolvimento urbano sustentável, 
enquadrados numa parceria de compromisso estratégico sub-regional, aberta, estruturada 
e permanente, que sustente a colaboração público-privado conhecimento-sociedade civil 
para o desenvolvimento, implementação e acompanhamento de uma visão comum de 
longo prazo 

Quadro 20 - Eixos e orientações estratégicas da Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 

Fonte: Cidades Sustentáveis 2020 - DGT, 2015 

 

 

3.1.5 Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte 

(PROT-N) 

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte (PROT-N) constitui um instrumento de gestão 

territorial de âmbito regional, abrangendo os atuais 86 municípios13 que compõem a Região Norte e encontrando-

se estruturado em 8 Comunidades Intermunicipais, que constituem o nível III das NUTS.  

                                                           
13 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
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Definindo a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível 

nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência 

para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território  14, o PROT-N apresenta como objetivo 

central a promoção e reforço da coesão territorial,àati gívelàat av sàdaà crescente equidade territorial de acesso a 

bens, serviços e oportunidades, no entendimento de que ela não é em si mesma, sinónimo de uniformidade 

territorial nem de uniformidade de investimentos ou soluções, nem tem subentendida qualquer aspiração a uma 

redistribuição uniforme da população pelo território, que aliás nunca historicamente se verificou. Trata-se de tentar 

garantir a equidade através da máxima eficiência das intervenções – em termos de rapidez de efeitos e de 

universalização – num contexto de utilização sustentável dos recursos . 

A proposta de ordenamento territorial para a Região Norte assenta em dois eixos fundamentais: 

 Eixo 1 - Estrutura de suporte à apropriação humana do território centrada no sistema urbano, enquanto 

conjunto articulado (i) dos pontos nodais de prestação de serviços, suporte da atividade económica e polos 

promotores de competitividade e difusores de inovação, e (ii) dos sistemas de redes de conectividade como 

suporte dos fluxos de pessoas, bens, serviços e informação, tanto no interior da Região como entre esta e os 

territórios envolventes. 

 Eixo 2 - Sustentabilidade da utilização do território, tanto do ponto de vista (i) da salvaguarda e 

qualificação dos valores patrimoniais (naturais ou não) e da sustentabilidade ambiental em sentido estrito, como 

(ii) da adoção de matrizes de ocupação do território, desenvolvimento de atividades e aproveitamento de recursos 

e dóge osà híd i os,à ag oflo estais,à geológi os,à te ais,à e e g ti os,à paisagísti os,à … ,à ga a tida e teà

compatíveis e preferencialmente maximizadores daquela sustentabilidade. 

A partir destes dois eixos, foram definidas as opções estratégicas de desenvolvimento e ordenamento do 

território, que se organizam em quatro componentes, e de onde se destacam os seguintes, mais ajustados à 

realidade de Ponte de Lima e à temática da regeneração urbana: 

COMPONENTE OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Consolidação do Sistema Urbano  Estabelecimento de uma matriz policêntrica da rede urbana, com base numa 
combinação de elementos da hierarquia com elementos de complementaridade, 
explorando as virtualidades dos efeitos de rede 

Promoção dos elementos de excelência e dos vetores de qualificação tanto dos 
meios urbanos propriamente ditos como dos nós de especialização funcional de 
sustentação e fomento das economias de aglomeração, da intensificação 
tecnológica e da competitividade da base económica e das atividades da Região 

Conformação e Concretização das 
Redes e Sistemas Fundamentais de 
Conectividade 

Rede rodoviária estruturante 

Redes telemáticas 

Sistemas de transportes e de comunicações 

Proteção e qualificação dos valores naturais, ambientais e patrimoniais 

                                                           
14 D.L. n.º 46/2009 de 20 de fevereiro, art.º 52.º, alterado pelo D.L. 80/2015 de 14 de maio 
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COMPONENTE OPÇÃO ESTRATÉGICA 

Conservação e Valorização do 
Suporte Territorial (dever de 
preservação da memória e 
identidade coletiva) 

Controlo e gestão das situações de riscos naturais e tecnológicos e atenuação / 
eliminação dos passivos ambientais 

Gestão Sustentada dos Recursos 
Produtivos de dependência 
territorial  

Aproveitamento do potencial hídrico numa perspetiva de sustentabilidade do 
recurso (reserva estratégica de água, produção de eletricidade, abastecimento, 
rega, desporto e lazer, valorização paisagística, elemento de atenuação e controle 
do risco, reequilíbrio ambiental) 

Sustentabilidade energética, na dupla vertente de promoção do aumento da eficácia 
nos consumos energéticos e de reforço da componente da produção energética a 
partir de fontes e ov veisà eóli a,àhíd i a,àgeot i a,à io assa,à…  

Exploração da fileira do turismo 

Quadro 21 - Opções estratégicas de desenvolvimento para a Região Norte 

Fonte: PROT-N, 2009 

 

O modelo de organização territorial proposto pelo PROT-Nà assenta na construção de um sistema policêntrico 

como elemento conformador da governança territorial e da gestão de uma política regional ,àno qual Ponte de 

Lima surge como um centro estruturante sub-regional,à ueà dese volveà um leque de funções razoavelmente 

diversificado ou um conjunto de funções especializadas, polarizadores do sistema urbano numa escala 

supramunicipal àque se pretende consolidar.  

  

Figura 28 - Modelo territorial da Região Norte (à esquerda) e Infraestruturas de transportes e sistema urbano (à direita) 

Fonte: PROT-N, 2009 
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No âmbito do sistema urbano, o PROT-N apresenta orientações estratégicas, das quais se destacam: 

 

Qualificação do Sistema Urbano 

As cidades, como polos do 
sistema urbano da Região do 
Norte, devem constituir espaços 
ativos de competitividade, 
cidadania e qualidade de vida 
com vista a promover o 
aumento da competitividade 
regional e da coesão territorial.  

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

1. Assegurar que as cidades constituem espaços favoráveis à criatividade e à inovação, 
tornando-se mais abertas ao exterior, competitivas e internacionalizadas com base nos 
recursos que possuem, produzem ou atraem e nas formas de organização que 
promovem ou estabelecem entre diferentes entidades e com distintas cidades. 

2. Assegurar que as cidades constituem espaços de cidadania, coesão e identidade 
cultural, tornando mais eficientes os processos de participação, integração e valorização 
patrimonial e combatendo ativamente os fatores geradores de obsolescência, risco, 
insegurança e exclusão. 

3. Assegurar que as cidades constituem espaços de qualidade ambiental e bem-estar, 
promovendo formas sustentáveis de uso dos recursos, de desenho urbano, de 
edificação, de mobilidade e de paisagem, e condições adequadas de acesso à habitação, 
aos equipamentos e serviços e aos diversos tipos de amenidades. 

4. Promover a reabilitação e regeneração urbana dos centros históricos das cidades e dos 
bairros degradados ou abandonados, através de ações públicas e do apoio às iniciativas 
dos particulares, nomeadamente pela atribuição de incentivos ou de reduções fiscais. 

5. Nos centros urbanos, nos diversos níveis da rede policêntrica, deve promover-se uma 
estrutura comercial diversificada, que contribua para a competitividade do sistema 
urbano e favoreça a sociabilidade urbana e a qualidade de vida das populações, 
incluindo a identificação, nas novas centralidades urbanas, de áreas a afetar ao uso 
comercial e de serviços, que respondam a procura de origem residencial e constituam 
fator de consolidação e qualificação urbana. Nas áreas centrais ou históricas, deve 
fomentar-se a implantação de atividades comerciais inovadoras, visando a valorização 
dos tecidos urbanos antigos e a qualidade histórica e patrimonial da escala urbana. 

Redes de Equipamentos e 
Serviços 

Os princípios orientadores das 
políticas de saúde, educação e 
formação, apoio social, cultura e 
património cultural, desporto e 
lazer, devem constar dos 
respetivos Planos Sectoriais 
Nacionais, que conjuntamente 
com o PNPOT constituem o 
referencial do PROT para a 
territorialização das políticas 
públicas. No entanto, de acordo 
com as particularidades 
territoriais, o planeamento 
regional dos equipamentos e 
serviços e as respetivas políticas 
sectoriais devem respeitar as 
orientações que a seguir se 
referem. 

1. A rede de equipamentos e serviços deve atender adequadamente à diversidade dos 
contextos territoriais presentes no Norte, considerando as características das estruturas 
sociais e económicas, as características de povoamento e os níveis e tipologia dos 
problemas presentes e emergentes. 

2. O sistema urbano regional deve orientar a definição e a estruturação e a configuração 
das redes de serviços, infraestruturas e equipamentos públicos de âmbito 
supramunicipal e regional, garantindo condições de equidade territorial em termos de 
cobertura e acessibilidade, designadamente nos territórios de baixa densidade. 

3. A rede de equipamentos e serviços deve assentar em sistemas de articulação, de 
forma a dar coerência à oferta, rentabilizar recursos humanos e físicos e permitir uma 
melhor adaptação aos novos desafios da sociedade e da economia. Neste sentido, a 
organização dos serviços deve valorizar e melhorar as articulações intersectoriais e 
reforçar as parcerias interinstitucionais numa base territorial. 

4. Devem-se reordenar e hierarquizar as redes de infraestruturas e equipamentos, ao 
nível municipal e numa perspetiva supra-freguesias, considerando os serviços coletivos 
de proximidade na lógica do acesso ao serviço, promovendo a articulação 
(funcionalidade e mobilidade) dos polos urbanos com as áreas rurais envolvente 

Quadro 22 - Orientações estratégias e diretrizes para o sistema urbano 
Fonte: CCDR-N, 2009 

 

Ainda no âmbito do sistema urbano, e especificamente para Ponte de Lima, é apresentada a orientação de 

desenvolvimento: Valorização das condições de acessibilidade e do potencial locativo do eixo Viana do 

Castelo/Ponte de Lima no quadro da ligação Porto-Corunha, como forma de atrair funções avançadas de natureza 
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terciária que contribuam para a qualificação do principal espaço urbano deste território e para o reforço da sua 

articulação quer com o espaço metropolitano do Porto quer com a aglomeração urbana de Braga . 

 

3.1.6 Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima (PDM) 

A revisão do Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima (PDM) foi aprovado em setembro de 2003 pela Assembleia 

Municipal de Ponte de Lima, e publicado em diário da República através da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 81/2005, de 31 de março. Em 2010, foi feita uma correção material da planta de ordenamento, publicada 

através do Aviso (extrato) n.º 22988/2010, de 11 de novembro e, em 2012, através do Aviso (extrato) n.º 

4269/2012, de 16 de março, foi feita a primeira alteração ao PDM, contendo alterações relativas às UOPG. 

A estratégia de desenvolvimento constante do PDM de Ponte de Lima integra os seguintes objetivos operacionais: 

OBJETIVOS OPERACIONAIS LINHAS DE INTERVENÇÃO 

A - Reforçar a centralidade de Ponte de 
Lima com base num modelo de vida 
urbana com elevados padrões de 
qualidade e de escala humanizada 

A1 - Ações de salvaguarda e valorização do centro histórico de Ponte de Lima 

A2 - Contrariar processos de expansão urbana/suburbanização da vila de Ponte de 
Lima com sinais de evidente desqualificação 

A3 - Projetos de qualificação ambiental e urbanística 

A4 - Resolução de problemas de acessibilidade, tráfego e estacionamento 

A5 - Criação/ampliação de equipamentos de uso público e sua programação 

A6 - Dinamização da produção cultural e artística 

A7 - Qualificação e modernização do comércio tradicional  

A8 - Promoção de serviços de apoio às empresas locais e regionais 

B - Animar o Espaço Concelhio através 
de uma rede dinâmica de pequenos 
aglomerados (Gandra, Anais, Freixo, 
Refoios do Lima, Arcozelo, Correlhã e 
Fontão) 

B1 - Projetos de intervenção urbanística para a definição e reforço dos centros 
cívicos  

B2 - Projetos pontuais de qualificação ambiental e urbanística  

B3 - Aumentar os níveis de conforto e circulação na rede viária municipal de ordem 
inferior 

B4 - Planos de urbanização  

B5 - Qualificação e modernização do comércio tradicional 

B6 - Criação/ampliação de equipamentos de uso público e sua programação 

B7 - Programa de informação, divulgação e apoio ao aparecimento de iniciativas 
e à concretização de ideias de desenvolvimento 

C - Reforçar a capacidade de fixação da 
população local em idade ativa 

C1 - Assegurar áreas urbanizáveis suficientes face à dinâmica demográfica 
municipal 

C2 - Promover o acréscimo da oferta local de emprego 

D - Promover eficazmente o 
ajustamento do sistema produtivo 
local às novas condições de 
competitividade 

D1 - Criar um canal de escoamento específico para a comercialização dos produtos 
hortícolas e frutícolas dos pequenos produtores, sobretudo nas freguesias de 
várzea 

D2 - Salvaguarda dos produtos de denominação de origem com a criação do LABEL 
regional para o Vale do Lima 
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D3 - Aumentar a eficiência ao nível da gestão da área florestal do concelho 

D4 - Promover uma gestão mais eficaz da atividade de exploração de granitos 

D5 - Promover uma dinâmica industrial competitiva e compatível com a 
salvaguarda das vocações de excelência do município (a sua imagem ambiental e 
patrimonial de qualidade destacada) 

E - Reforço da visibilidade e 
notoriedade externa de Ponte de Lima 

E1 - Valorização contínua dos recursos patrimoniais de ordem ambiental e cultural 

E2 - Apostar no equilíbrio dos seus espaços humanizados e sua integração 
harmoniosa no cenário ambiental de enquadramento 

E3 - Afirmação de Ponte de Lima enquanto destino turístico de qualidade, 
reforçando não só a sua posição de protagonismo nacional ao nível do 
desenvolvimento do produto Solares de Portugal, mas também o destaque que 
assume nas redes europeias de valorização do Turismo em Espaço Rural 

E4 - Criação de infraestruturas, equipamentos e eventos de dimensão 
supramunicipal 

E5 - Plano de marketing territorial estratégico e sua implementação 

F - Resolução de carências básicas ao 
nível do apoio cultural, social e 
desportivo 

F1 - Satisfação da procura de vagas em lares de terceira idade 

F2 - Promoção de iniciativas de apoio domiciliário a idosos 

F3 - Fomento do convívio e estruturação de redes de sociabilidade através de 
formas de ocupação dos tempos livres 

F4 - Criação de infraestruturas desportivas de incidência local 

Quadro 23- Objetivos operacionais e linhas de intervenção do PDM de Ponte de Lima 

Fonte: PDM de Ponte de Lima 

 

 

3.1.7 Plano de Urbanização da Ponte de Lima (PU) 

O Plano de Urbanização de Ponte de Lima (PU) foi aprovado pela Assembleia Municipal de Ponte de Lima na sua 

sessão ordinária de 29 de fevereiro de 2008, tendo sido publicado em Diário da República no dia 16 de abril de 

2008, através da Declaração n.º 147/2008. 

Este PU apresenta como objetivo geral definir a organização espacial da área da Vila de Ponte de Lima e 

freguesias contíguas ,à te doà o oà o jetivosà espe ífi osà a preservação das áreas naturais que integram a 

estrutura ecológica, a delimitação das áreas destinadas aos equipamentos coletivos, a definição de parâmetros 

urbanísticos para as diversas áreas edificáveis e ainda o estabelecimento de regras para a utilização do solo rural . 

O modelo de organização urbana para esta área assenta nas seguintes propostas: 

 Propor a organização do meio urbano da Sede do Concelho e das áreas centrais das freguesias limítrofes 

da Vila conservando a sua especificidade minhota, ou seja o seu carácter predominantemente rural da 

estrutura dos lugares; 
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 Reforço do perímetro urbano dos lugares que constituem atualmente a aglomeração urbana da Sede do 

Concelho, uma vez que a população aumentou e se regista uma efetiva procura de terrenos destinados 

à habitação; 

 Proposta de ocupação e estruturação dos espaços urbanizados (nomeadamente através da definição de 

parâmetros urbanísticos das diferentes categorias e subcategorias de espaços, etc.); 

 Definição da rede viária estruturante; 

 Localização de Equipamentos de Utilização Coletiva existentes e previstos; 

 Conservação dos valores culturais; 

 Proposta de articulação entre Estrutura Ecológica e a Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola 

Nacional, a Rede Natura, os Espaços Verdes Urbanos, bem como, outros recursos territoriais com 

elev iaà est at gi aà pa aà aà suste ta ilidadeà a ie talà desig adosà o oà Espaçosà ve desà deà

E uad a e to ,àna definição da Estrutura Ecológica Municipal; 

 Proteção e Valorização do Centro Histórico; 

 Proposta de localização de subunidades operativas de planeamento e gestão. 

O programa de execução do PU de Ponte de Lima propõe diversas obras e ações a realizar pela autarquia, que se 

organizam em quatro categorias: 

 1 – Equipamentos de utilização coletiva (Academia de Musica e Artes de Ponte de Lima; Hospital; 

Alargamento da EB 23 de Arcozelo; Quartel dos Bombeiros; Reformulação do Largo da Senhora da Luz; 

Reformulação da Entrada da Casa do Cruzeiro; Adega Cooperativa de Ponte de Lima; Requalificação da Praceta 

Fernão Magalhães); 

 2 – Espaços públicos (Desenvolvimento da Feira e Mercado do Gado, com áreas de Jardim e Construções 

de Apoio; Parque de Estacionamento e áreas verdes de enquadramento com zonas de recreio; Mercado Agrícola 

e áreas sociais; Supressão do Estacionamento do areal através da construção de uma rede de parques e 

estacionamento; Arranjo Paisagístico da Avenida dos Plátanos até à Veiga de Crasto; 

 3 – Rede viária (Nova Ponte sobre o Rio Lima; Variante à EN 203); 

 4 – Subunidades de Planeamento e Gestão. 

No âmbito deste PU, foram definidas cinco Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG), que se 

encontram indicadas de seguida, onde constam também as áreas e equipamentos previstos para cada uma delas. 
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SUOPG ÁREAS E EQUIPAMENTOS PREVISTOS 

SUOPG 1 — Plano de Pormenor de 
Salvaguarda e Reabilitação do Centro 
Histórico de Ponte de Lima 

 

SUOPG 2 — Plano de Pormenor de 
Salvaguarda e Reabilitação Urbana 
de Além da Ponte 

a) Equipamentos; 

b) Habitação, Comércio e Serviços; 

c) Áreas Verdes; 

d) Áreas de estacionamento; 

e) Vias do tipo distribuidor e distribuidor local. 

SUOPG 3 — Plano de Pormenor da 
Envolvente da Adega Cooperativa 

a) Equipamentos; 

b) Habitação, Comércio e Serviços; 

c) Áreas Verdes; 

d) Áreas de estacionamento; 

e) Vias do tipo distribuidor e distribuidor local. 

SUOPG 4 — Plano de Pormenor da 
Expansão Urbana do Sopé de Santo 
Ovídio 

a) Estabilização de taludes; 

b) Recuperação paisagística incluindo a plantação de espécies arbóreas e 
arbustivas autóctones; 

c) Inclusão de áreas habitacionais, comércio e serviços; 

d) Espaços Verdes Públicos; 

e) Vias do tipo distribuidor local; 

f) Áreas de estacionamento. 

Quadro 24 - UOPG definidas pelo PU de Ponte de Lima 

Fonte: PU de Ponte de Lima 

 

3.1.8 Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilitação do Centro 

Histórico de Ponte de Lima e Plano de Salvaguarda e Reabilitação 

Urbana de Além da Ponte  

O Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de Ponte de Lima (PPSRCHPL) foi 

elaborado em 1996 e 1997 pelo Gabinete Técnico Local, tendo como área de intervenção o Centro Histórico de 

Ponte de Lima. Apesar de não ter sido aprovado, englobava diversas propostas e ações que chegaram a ser 

concretizadas. Estas propostas possuíam cinco objetivos chave: (1) conservação do Património Edificado e Bens 

Culturais, (2) renovação do ambiente urbano da área, (3) reinserção da população residente, (4) consolidação e 

desenvolvimento do turismo e (5) expansão e renovação da atividade comercial. 

O Plano de Salvaguarda e Reabilitação Urbana de Além da Ponte (elaborado entre 2000 e 2002) teve como objetivo 

o alargamento das ações urbanas iniciadas no PPSRCHPL à zo aàdeàCe t oàHistó i oàlo alizadoà além da Ponte 

Romana/Medieval ,à aà f eguesiaàdeàá ozelo.àEsteàpla oà visavaà assegurar uma gestão urbanística eficaz que 
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possaào ie ta àeà o igi àtodasàasài i iativasà ueàve ha àaàte àluga ,à ofe e e à àpopulaç oàespaços públicos com 

qualidade e, ainda de recuperar e promover os importantes elementos ambientais  15. 

Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2003, de 26 de março, foram ratificadas as medidas 

preventivas para a área de intervenção deste plano, que vigoraram pelo prazo de dois anos. 

 

Figura 29 - Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de Ponte de Lima (à esquerda) e  
Plano de Salvaguarda e Reabilitação Urbana de Além da Ponte (à direita) 

Fonte: Projeto de delimitação da Área de Reabilitação urbana de Ponte de Lima 

 

3.1.9 Áreas de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima 

O concelho de Ponte de Lima possui atualmente duas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU): a ARU de Ponte de 

Lima e a ARU adjacente ao Núcleo Central. 

A delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima partiu da conversão da ACRUU (definida em 1998) 

para ARU. Com o intuito de garantir o alargamento da estratégia municipal de reabilitação urbana, a ARU de Ponte 

de Lima engloba a área previamente definida como ACRUU e a zona urbana consolidada envolvente ao centro 

histórico, possuindo uma área total de 297ha. 

A conversão da ACRUU em ARU, que inclui o Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ponte de 

Lima e o respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), foi aprovada pela Assembleia Municipal 

em sessão ordinária de 17 de dezembro de 2011, e publicada em Diário da República através do Aviso (extrato) 

n.º 801/2012, de 18 de janeiro de 2012.  

                                                           
15 Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima 
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A ARU de Ponte de Lima foi delimitada com os objetivos de realização de uma intervenção integrada na zona 

consolidada e que incide sobre o espaço urbano da Vila de Ponte de Lima, que apresenta insuficiências, degradação 

ou obsolescências dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos ou dos espaços verdes e urbanos de 

utilização coletiva, no sentido de criar as condições necessárias ao desenvolvimento socioeconómico e urbanístico 

que possibilite atingir os níveis de qualidade concretizados no Centro Histórico de Ponte de Lima . 

 

Figura 30 – Limite da Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima 
Fonte: Projeto de delimitação da Área de Reabilitação urbana de Ponte de Lima, 2011 

 

Partindo dos objetivos globais decorrentes do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) 16,a ARU de Ponte 

de Lima e a respetiva operação de reabilitação urbana sistemática (ORU), apontam uma estratégia de intervenção 

que visa atingir os seguintes objetivos específicos: 

 Valo iza àoà o ju toàedifi ado,àat av sàdaà ea ilitaç oàdosàedifí iosàe à auàestadoàdeà o se vaç o; 

 Desenvolver grandes ações integradas de reabilitação urbana com uma forte componente de valorização 

ambiental; 

 Desenvolver ações que promovam as atividades de recreio e lazer e, consequentemente potenciem o 

desenvolvimento turístico de Ponte de Lima; 

                                                           
16 Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE PONTE DE LIMA 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 

 
 
 
 

79 

 Promover ações que permitam melhorar a qualidade do ambiente urbano e a valorização das frentes 

ribeirinhas, palco de diversas atividades despo tivasàeàlúdi as . 

Na área em causa a reabilitação urbana pretende: 

 a) Fomentar a reabilitação dos edifícios degradados; 

 b) Promover a valorização do património edificado e dos bens culturais; 

 c) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos 

espaços não edificados; 

 d) Garantir a qualidade urbana através da integração funcional e da diversidade económica e 

sociocultural do tecido urbano; 

 e) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos; 

 f) Desenvolver e consolidar o sector do turismo, através da requalificação dos espaços verdes, dos espaços 

urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; 

 g) Promover a melhoria da mobilidade, através da gestão da via pública e dos espaços de circulação 

pedonal e viária, incluindo a mobilidade condicionada; 

 h) Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados . 

No âmbito da operação de reabilitação urbana sistemática de Ponte de Lima, foram previstas seis Unidades de 

Intervenção e definidas as seguintes ações necessárias ao desenvolvimento da operação: 

UNIDADES DE INTERVENÇÃO AÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA 

Toda a Área de Reabilitação 
Urbana 

- Valorização de Espaços Urbanos na Vila 

- Valorização de Espaços Urbanos em Arcozelo 

- Requalificação Urbanística das Entradas da Vila 

- Valorização do Caminho de Santiago 

- Intervenção na Avenida António Feijó 

Unidade de Intervenção 1: 
 Reabilitação do Centro Histórico 
de Ponte de Lima 

- Reabilitação de imóveis 

- Hotel Além Ponte – Casa do Largo n.º 9 e Casa do Largo n.º 24 

- Recuperação e Remodelação da Casa dos Barbosa Aranha – Centro de Interpretação e 
Promoção do Vinho Verde 

- Cadeia das Mulheres – Centro de Prova do Vinho Verde e dos Produtos Tradicionais 

- Casa dos Sabores – Clara Penha 

- Beneficiação da Avenida dos Plátanos 

Unidade de Intervenção 2: 
 Consolidação Urbana de São 
Gonçalo 

- Elaboração do Plano de Pormenor de São Gonçalo 

- Centro de Alto Rendimento – Edifício Principal (margem direita do Rio Lima) 
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UNIDADES DE INTERVENÇÃO AÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA 

Unidade de Intervenção 3: 
 Valorização das Margens do rio 
Lima 

- Área de Lazer e Recreio da Veiga do Crasto 
- Parque de Além Ponte 
- Açude e Passagem Pedonal 
- Ampliação de Instalações de Apoio às Atividades Náuticas 
- Cidade Equestre – Equipamentos de Apoio 
- Equipamentos de Apoio à valorização do Caminho de Santiago 
- Projeto de Intervenção no Areal 
- Área de Lazer de S. Gonçalo (margem direita do Rio Lima) 
- á uaàLi iaàCa pi g  

Unidade de Intervenção 4:  
Reabilitação do Bairro da Escola 
Técnica 

- Valorização Urbanística do Bairro da Escola Técnica 
 

Unidade de Intervenção 5: 
 Reestruturação do espaço da 
Rua Conde de Bertiandos e 
envolvente 

- Elaboração do projeto de Requalificação Urbanística da Rua Conde de Bertiandos e 
envolvente 
- Valorização do Bairro Social da Rua Dr. Luís da Cunha Nogueira 

Unidade de Intervenção 6: 
 Renovação da Envolvente ao 
Teatro Diogo Bernardes 

- Centro de Congressos 
- Valorização da Envolvente ao Edifício de Nossa Senhora da Guia 

Quadro 25 – Ações de reabilitação urbana propostas 

Fonte: Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima, 2011 

 

 
Figura 31 – Unidades de Intervenção 

Fonte: Projeto de delimitação da Área de Reabilitação urbana de Ponte de Lima, 2011 
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Com a delimitação da Área de Reabilitação Urbana adjacente ao Núcleo Central preconiza-se a dignificação e a 

valorização do tecido urbano de Ponte de Lima e a regeneração de áreas degradadas, através da sua reabilitação 

funcional, estética e ambiental, estendendo a estratégia de reabilitação a todo o perímetro urbano definido no 

PU de Ponte de Lima, e dando assim seguimento ao processo de regeneração urbana que o município de Ponte 

de Lima tem vindo a implementar. Esta ARU encontra-se em processo de delimitação, tendo sido aprovada na 

reunião da câmara municipal realizada no dia 20 de junho de 2016, onde se deliberou remetê-la à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal. 

áà eaàdeli itadaàpossuiàu à a te àp edo i a te e teàha ita io al,à o àalgu aàatividadeàe o ó i a,àeào deà

os espaços urbanos não se apresentam coesos e perderam, de alguma maneira, a sua antiga identidade rural. 

Pretende-se, assim, consolidar o tecido urbano existente, onde se verificam algumas descontinuidades da malha 

que compreende o tecido urbano, visando obrigatoriamente a futura implementação de um programa estratégico 

de reabilitação e regeneração urbana, não apenas ao nível do edificado, mas que englobe, fundamentalmente a 

requalificação dos espaços urbanos, dos espaços verdes e dos equipamentos de utilização coletiva e das 

i f aest utu asàu a as . 

 

Figura 32 – Área de Reabilitação Urbana adjacente ao Núcleo Central 

Fonte: Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana adjacente ao Núcleo Central, 2016 
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Com uma área de 914ha, a ARU adjacente ao Núcleo Central abrange diversas freguesias circunvizinhas à sede do 

concelho: Arcozelo, Feitosa, Ribeira, Correlhã, Arca, Santa Comba, Brandara, Refóios do Lima, Fornelos e Sá, 

caraterizando-se por um uso predominantemente habitacional e por uma ocupação muito agarrada à estrutura 

viária. 

 

Face à realidade constatada, foram determinados os seguintes objetivos de reabilitação urbana a atingir: 

a à Refo ça à asà e t alidadesà u a asà eà asà o exõesà e t eà si,à favo e e doà oà a a te à ide tit ioà dosà

lugares;  

b) Estruturar e qualificar a rede de espaços públicos de utilização coletiva, como reforço da identidade dos 

lugares;  

c) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva;   

d) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos;   

e) Requalificar e dinamizar a rede de equipamentos de utilização coletiva existentes, fomentando a sua 

interligação com as atividades económicas;   

f) Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública 

e dos demais espaços de circulação.  

g) Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada, de 

forma a melhorar as condições de mobilidade urbana e a potenciar o desenvolvimento de um espaço urbano 

inclusivo;  

h) Ordenamento dos espaços de estacionamento;  

i) Potenciar a elaboração e execução de projetos âncora que induzam à regeneração urbana;   

j) Incentivo à reabilitação de edificado;  

k) Promover a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente inadequados;   

l) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade dos espaços edificados;   

àMode iza àasài f aest utu asàu a as . 
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3.2 Estratégia de regeneração urbana 

á estratégia do Município de Ponte de Lima há algumas décadas que aposta na requalificação do património 

edificado e na valorização das margens do Rio Lima, o que exprime bem o conceito de reabilitação urbana, mais 

utilizado atualmente e que hoje é bem visível na fisionomia da Vila  17. 

De facto, oà Mu i ípioà deà Po teà deà Li a,à o s ie teà daà ealidadeà doà o elhoà asà aisà dive sasà ve te tes,à

socioeconómica, demográfica, ambiental, urbanística, de governação, entre outras, assumiu uma estratégia para 

o desenvolvimento sustentável do concelho, definindo domínios concretos de ação estratégica a operacionalizar 

através de um alargado leque de projetos e ações, entendidos como instrumentos da estratégia de Regeneração 

U a a  18. 

Desde o início dos anos 80 que as opções de desenvolvimento urbano do município se têm centrado no seu 

principal centro urbano, a Vila de Ponte de Lima, através da elaboração de diversos planos, programas e projetos 

destinados à sua requalificação e valorização, tirando partido e enfatizando o seu potencial enquanto centro 

dinamizados da atividade turística, comercial e residencial do concelho de Ponte de Lima. Assim, e tal como 

expresso no Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima, verifica-seà ueà quer as 

intervenções municipais até aqui realizadas, quer digam respeito aos edifícios, aos equipamentos coletivos, aos 

espaços públicos ou às infraestruturas, integradas em diversos projetos e programas de âmbito nacional, quer as 

opções do Executivo, no que se refere aos benefícios fiscais existentes ao Centro Histórico, demonstram que as 

opções de desenvolvimento urbano contemplam desde há bastantes anos uma verdadeira política de reabilitação 

urbana . 

À escala da vila de Ponte de Lima são 11 os planos, programas e projetos desenvolvidos pelo município de Ponte 

de Lima em que a componente de reabilitação e regeneração urbana tem um papel central na estratégia de 

desenvolvimento urbano. 

                                                           
17 Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima 
18 Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana adjacente ao Núcleo Central 
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Figura 33 – Planos, programas e projetos desenvolvidos pelo município de Ponte de Lima em que a componente de reabilitação e 
regeneração urbana tem um papel central na estratégia de desenvolvimento urbano 

Fonte: Cotefis, 2016 

 

As intervenções de regeneração urbana previstas no PARU de Ponte de Lima devem, tal como exposto no 

Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (Norte 2020), incidir territorialmente em espaços 

inframunicipais das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU — iadasàaoàa igoàdoàDe eto‐Leiàn.º 307/2009, de 23 

de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto), concretamente centros históricos, zonas ribeirinhas 

ou áreas de conversão de zonas industriais abandonadas ,àfazendo com que a estratégia preconizada pelas duas 

ARU delimitadas em Ponte de Lima assumam papel fundamental para a definição da estratégia do PARU. 

Em todo o caso, e de modo a enquadrar devidamente a estratégia de regeneração urbana aqui preconizada, 

cumpre primeiro analisar o quadro estratégico de políticas de regeneração urbana que vigoram em Portugal. 

“egu doàoà‘egi eàJu ídi oàdaà‘ea ilitaç oàU a aà Leià .ºà / ,àdeà àdeàagosto ,à a reabilitação urbana deve 

contribuir, de forma articulada, para a prossecução dos seguintes objetivos: 

a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente inadequados; 

b) Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação; 

c) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços 

não edificados; 

d) Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural; 

e) Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e 

competitividade urbana; 
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f) Modernizar as infraestruturas urbanas; 

g) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos; 

h) Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em que 

as ações de natureza material são concebidas de forma integrada e ativamente combinadas na sua execução com 

intervenções de natureza social e económica; 

i) Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural nos tecidos urbanos existentes; 

j) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; 

k) Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a inclusão social e a coesão 

territorial; 

l) Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, equipamentos, serviços 

e funções urbanas; 

m) Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna; 

n) Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair funções 

urbanas inovadoras e competitivas; 

o) Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via pública e 

dos demais espaços de circulação; 

p) Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada; 

q) Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados . 

Relativamente à estratégia de desenvolvimento urbano preconizada pelos planos e programas de nível superior 

para Ponte de Lima, importa aqui destacar as indicações dadas pelo PO Regional do Norte 2014-2020 (Norte 2020), 

pelo Pla oàGlo alàdeàáç oà áltoàMi hoà , e ainda pelos instrumentos de gestão territorial conformados pelo 

PDM de Ponte de Lima e PU de Ponte de Lima, olhando para aquelas que têm impacto direto ao nível da 

regeneração urbana: 
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Figura 34 – Referências estratégicas relativas à regeneração urbana: Norte 2020, Alto Minho 2020,  

PDM de Ponte de Lima e PU de Ponte de Lima 

Fonte: Cotefis, 2016 

 

Por fim, e atendendo a que o concelho de Ponte de Lima tem atualmente delimitadas duas ARU (e a que uma das 

já se encontra programada, através do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana), entende-se que devem ser 

estes os principais documentos orientadores para a definição da estratégia de reabilitação urbana do PARU. 

Destaque para a menção feita no relatório da ARU de Ponte de Lima: oà ueàseà efe eà à ea ilitaç oàu a a,àaà

Vila de Ponte de Lima, sobretudo no que diz respeito à requalificação do espaço público e da dotação de 

equipamento de utilização coletiva atingiu já um nível de qualidade muito grande, pelo que importa atualmente 

apoiar a intervenção dos privados na reabilitação dos edifícios e efetuar algumas intervenções ao nível dos 

equipamentos de utilização coletiva e do espaço público e verde de utilização coletiva que dê unidade, coesão e 

melhoria das condições da qualidade de vida de um território urbano, mais vasto, mas que integra e define o 

te itó ioàdaàVilaàdeàPo teàdeàLi a.  
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Figura 35 – Principais objetivos estratégicos das ARU de Ponte de Lima 

Fonte: Cotefis, 2016 

Seguindo o preconizado nas últimas décadas, a estratégia de regeneração urbana subjacente ao presente Plano 

de Ação de Regeneração Urbana (PARU) foca-se no centro urbano sede de concelho, a vila de Ponte de Lima, 

enquanto polo dinamizador da atividade turística, comercial e residencial do concelho. Assim, o PARU de Ponte 

de Lima, com incidência na ARU de Ponte de Lima e na ARU adjacente ao Núcleo Central, deve promover um 

processo de regeneração que garanta (1) dinâmicas de desenvolvimento sustentável e (2) a atratividade do 

concelho, quer para os visitantes, quer para a população residente. 

De facto, a política de regeneração urbana de Ponte de Lima assume então já um considerável percurso na vila de 

Ponte de Lima, tendo sido implementada, de forma muito positiva, através de diversas ações/ projetos de 

reabilitação, de maior ou menor dimensão e devidamente articulados entre si. Ao nível do edificado, e a título de 

exemplo, foram efetuadas pelo município nos últimos anos obras de reabilitação nos antigos Paços do Concelho 

de Ponte de Lima/ Casa da Porta de Braga (para acolher devidamente os Serviços Municipais), na Casa Torreada 

dos Barbosa Aranha (atual Museu do Vinho Verde) e na antiga Cadeia das Mulheres (que agora integra a Casa da 

Terra - Centro de Prova de Vinho Verde). Já ao nível do espaço público, são de referir as intervenções no Passeio 

Ribeirinho, na Avenida dos Plátanos e na Alameda de S. João. 
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Figura 36 – Avenida dos Plátanos (à esquerda) e Alameda de S. João (à direita) 

Fonte: Cotefis, 2016 

 

 
 

Figura 37 – Antigos Paços do Concelho de Ponte de Lima (à esquerda, ao fundo) e Casa Torreada dos Barbosa Aranha (à direita) 

Fonte: www.cm-pontedelima.pt 

 

Face a esta realidade, cumpre agora garantir um conjunto de intervenções que visam complementar as já 

realizadas/ implementadas, por forma a garantir uma reabilitação urbana integrada e que se adeque aos 

propósitos de desenvolvimento económico, social, cultural e turístico ambicionados pelo município. Para tal, o 

PARU promoverá intervenções ao nível do edificado e do espaço público, e ainda ações imateriais, que ajudarão 

a potenciar as ações físicas previstas e a dinamizar socialmente e economicamente o núcleo urbano. 

 

 

3.2.1 Eixos e objetivos estratégicos do PARU 

A vontade de garantir dinâmicas de desenvolvimento sustentável e de assegurar a atratividade do concelho, por 

forma a asseverar um desenvolvimento económico, social, cultural e turístico de Ponte de Lima sustentado e 

integrado, que permita robustecer o centro urbano sede de concelho, será levada a cabo através de: 
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(1) Enfatizar a coesão espacial e funcional 

 Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço público qualificado 

e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos anos; 

 Ga a ti àaà eo ga izaç oàespa ialàdasà easàpú li asàu a asà ueàseàe o t a à ult apassadas àeà ueà

já não respondem devidamente às solicitações de que são alvo; 

 Disseminar a estratégia de reabilitação e de regeneração urbana em Além-da-Ponte, numa ótica de 

abordagem integrada que possibilite atenuar eficazmente as diferenças visíveis nas duas margens do rio 

Lima; 

 Enfatizar a relação entre as duas margens do rio Lima; 

 Dotar o espaço público de condições ótimas, enfatizando a sua capacidade polarizadora e reforçando 

o seu papel enquanto elemento fulcral de apoio às funções presentes no edificado; 

 Valorizar as portas de entrada na vila; 

 Promover a recuperação de infraestruturas verdes, enfatizando o seu carácter de estadia e 

reforçando a sua relação e interação com a malha urbana; 

 Disponibilizar zonas de circulação pedonal contínuas e espaços de estadia únicos. 

(2) Garantir o desenvolvimento demográfico, social e económico  

 Dinamizar as atividades económicas urbanas, nomeadamente o comércio, os serviços, a restauração 

e a hotelaria; 

 Alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao longo dos 

últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da preservação do património 

construído; 

 Promover a reabilitação do edificado de propriedade privada destinado a habitação, comércio e 

serviços;  

 Promover a reabilitação de edificado de âmbito social; 

 Reverter a tendência de elevado número de alojamentos utilizados como segunda habitação; 

 Garantir uma correta integração social das distintas comunidades locais, defendendo uma abordagem 

social inclusiva; 

 Fixar população no centro urbano, incentivando os privados para a reabilitação do parque edificado, 

dinamizando o mercado de arrendamento e garantindo uma oferta diversificada de habitação em 
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edifícios reabilitados (permitindo fixar, a título de exemplo, os estudantes que frequentam o ensino 

profissional e superior); 

 Valorizar o comércio existente e promover novas tipologias e novas abordagens; 

 Revitalizar socialmente a área urbana, atraindo população mais jovem e ativa. 

(3) Afirmar os valores históricos, culturais e patrimoniais  

 Valorizar o património arquitetónico, arqueológico e natural; 

 Apostar no património cultural, nas suas diversas vertentes, enquanto fator diferenciador; 

 Reforçar o programa cultural, articulando uma aposta nos valores culturais tradicionais e na 

divulgação de novas expressões de arte; 

 Potenciar a antiga tradição comercial presente nos edifícios confinantes com alguns espaços públicos 

específicos (praças e eixos urbanos). 

(4) Promover a identidade, a diferenciação e a competitividade 

 Reforçar as diversas iniciativas que visam promover a imagem de Ponte de Lima a nível nacional e 

internacional, difundindo aquilo que de melhor e de mais característico tem, nomeadamente ao nível do 

património e das tradições; 

 Valorizar o comércio tradicional, criando uma oferta distinta e de qualidade; 

 Atrair a população residente para o comércio de rua, bem como turistas e visitantes, reforçando a 

dinâmica urbana existente em Ponte de Lima; 

 Disponibilizar uma oferta hoteleira de qualidade no centro urbano de Ponte de Lima, em perfeita 

consonância com o difundido pela rede de Solares e Turismo em Espaço Rural existente no concelho. 

Para que se atinja o preconizado por estes eixos e objetivos estratégicos, será necessário garantir uma forte 

intervenção da Câmara Municipal de Ponte de Lima ao nível da promoção de intervenções dirigidas à revitalização 

e reabilitação do espaço público, ao apoio à atividade turística, cultural e de lazer e à mobilização dos privados 

para o processo de reabilitação do edificado de propriedade privada. Será na articulação entre as componentes 

pública, institucional e privada do processo de regeneração urbana que se determinará, em grande medida, o 

sucesso da estratégia, na medida em que as melhorias promovidas pelo município determinarão o envolvimento 

dos privados, ao passo que aà ola o aç o àdestesàsuste ta àasàaçõesàdaà o po e teàpú li a. 

Seguidamente apresenta-se a matriz de correspondência entre as indicações constantes dos documentos 

orientadores e a estratégia preconizada pelo PARU de Ponte de Lima, de onde se destacam o PO Regional do Norte 
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2014-2020 (Norte 2020) e a Est at giaàI teg adaàdeàDese volvi e toàTe ito ial:àPla oàGlo alàdeàáç oà áltoàMi hoà

,  a qual permite comprovar devidamente a coerência da estratégia do PARU com os objetivos definidos pelo 

PO Regional (NUTS II) e com a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (NUTS III). 

DOCUMENTOS ORIENTADORES 

PARU DE PONTE 
DE LIMA 

EI
X

O
 1

 

EI
X

O
 2

 

EI
X

O
 3

 

EI
X

O
 4

 

PO Regional do 
Norte 2014-2020 
(Norte 2020) 

Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação   x x 

Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os 
setores x x   

Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos x x x x 

Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade 
dos trabalhadores  x   

Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de 
discriminação  x   

Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas 
competências e na aprendizagem ao longo da vida   x  

Estratégia 
Integrada de 
Desenvolvimento 
Territorial: Plano 
Global de Ação 
áltoàMi hoà  

Valorizar os recursos endógenos como critério de afirmação competitiva  x  x x 

Articular a base competitiva regional e setorial  x  x 

Estruturar produtos de localização residencial  x x   

Estruturar produtos turísticos    x x 

Estruturar produtos de localização empresarial  x   x 

Promover a atratividade global x x x x 

Conjugar infraestruturas e serviços para a promoção da mobilidade de pessoas  x    

Promover a resiliência por via da sustentabilidade     x 

Promover a resiliência por via da coesão  x x   

Promover a resiliência por via da competitividade  x x x 

Estratégia 
Nacional para a 
Habitação 

Incentivar a criação de soluções de alojamento adequadas às novas 
necessidades de mobilidade e emprego x x   

Erradicar as situações de alojamentos sem condições de salubridade e de 
conforto x x   

 Estratégia Cidades 
Sustentáveis 2020 

Reforçar, a partir das estratégias de atração e apoio à localização empresarial e 
institucional, a diversidade e vitalidade económica urbanas, fortalecendo a 
qualificação funcional, social e ambiental dos centros urbanos e a sua 
capacidade de fixação de população jovem e qualificada 

x   x 

Fortalecer a ligação entre as cidades e as suas frentes marítimas e ribeirinhas  x  x x 

Apoiar o desenvolvimento turístico numa perspetiva de sustentabilidade e 
mitigação da sazonalidade   x x 

Promover ações de reabilitação urbana nos centros históricos e em áreas 
urbanas e periurbanas com carências multidimensionais, fomentando a 
recuperação, beneficiação e reconstrução do edificado, a requalificação e 
reconversão de zonas industriais abandonadas e a qualificação do espaço 
público e das infraestruturas 

x x   
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Fomentar a regeneração urbana na perspetiva da valorização integrada do 
território, incluindo, não apenas a valorização física e a diversificação funcional, 
mas ações materiais e imateriais complementares de revitalização económica, 
social, cultural e ambiental 

x x x x 

Promover e dinamizar o mercado de arrendamento, privilegiando intervenções 
no parque habitacional já existente ou associadas a operações de regeneração 
urbana 

 x   

Fomentar a qualificação, integração e legibilidade dos espaços exteriores 
urbanos, constituindo sistemas de espaços coletivos, valorizando as suas 
funções enquanto áreas livres de recreio, lazer, cultura e desporto 

x    

Promover a inclusão, a equidade e a coesão social, procurando reverter os 
processos associados à exclusão social, como a pobreza, as dificuldades no 
acesso à habitação, a equipamentos e a serviços 

 x   

Salvaguardar e valorizar o património cultural e natural existente, material e 
imaterial, como fator de diferenciação dos territórios, potenciar a utilização dos 
equipamentos culturais existentes através da criação de parcerias e de redes 
culturais e investir nas atividades culturais enquanto fator decisivo de 
valorização dos cidadãos e dos territórios 

  x x 

Valorizar a escala de proximidade para o desenvolvimento de processos 
inclusivos de cidadania e sensibilização x x   

Apoiar a estruturação de economias de base comunitária, promovendo o 
comércio de proximidade e o emprego local  x  x 

Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território da 
Região Norte 
(PROT-N) 

Assegurar que as cidades constituem espaços favoráveis à criatividade e à 
inovação, tornando-se mais abertas ao exterior, competitivas e 
internacionalizadas com base nos recursos que possuem, produzem ou atraem 
e nas formas de organização que promovem ou estabelecem entre diferentes 
entidades e com distintas cidades 

x   x 

Assegurar que as cidades constituem espaços de cidadania, coesão e identidade 
cultural, tornando mais eficientes os processos de participação, integração e 
valorização patrimonial e combatendo ativamente os fatores geradores de 
obsolescência, risco, insegurança e exclusão 

 x x x 

Promover a reabilitação e regeneração urbana dos centros históricos das 
cidades e dos bairros degradados ou abandonados, através de ações públicas e 
do apoio às iniciativas dos particulares 

x x   

Promover uma estrutura comercial diversificada, que contribua para a 
competitividade do sistema urbano e favoreça a sociabilidade urbana e a 
qualidade de vida das populações, incluindo a identificação, nas novas 
centralidades urbanas, de áreas a afetar ao uso comercial e de serviços, que 
respondam a procura de origem residencial e constituam fator de consolidação 
e qualificação urbana. Nas áreas centrais ou históricas, deve fomentar-se a 
implantação de atividades comerciais inovadoras, visando a valorização dos 
tecidos urbanos antigos e a qualidade histórica e patrimonial da escala urbana. 

x x x x 

Plano Diretor 
Municipal de 
Ponte de Lima 
(PDM) 

Reforçar a centralidade de Ponte de Lima com base num modelo de vida urbana 
com elevados padrões de qualidade e de escala humanizada x x   

Reforçar a capacidade de fixação da população local em idade ativa x x x  

Reforço da visibilidade e notoriedade externa de Ponte de Lima   x x 

Resolução de carências básicas ao nível do apoio cultural, social e desportivo  x x  

Plano de 
Urbanização de 
Ponte de Lima (PU) 

Propor a organização do meio urbano da Sede do Concelho e das áreas centrais 
das freguesias limítrofes da Vila, conservando a sua especificidade minhota x  x x 

Conservar os valores culturais   x x 
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Articulação entre a EE e a REN, a RAN, a Rede Natura, os Espaços Verdes 
Urbanos, bem como, outros recursos territoriais com relevância estratégica para 
aà suste ta ilidadeà a ie talà desig adosà o oà Espaçosà ve desà deà
E uad a e to ,à aàdefi iç oàdaàEst utu a Ecológica Municipal 

x  x  

PP de Salvaguarda 
e Reabilitação do 
Centro Histórico 
de Ponte de Lima e 
Plano de 
Salvaguarda e 
Reabilitação 
Urbana de Além da 
Ponte 

Conservar o Património Edificado e os Bens Culturais x x x  

Renovar o ambiente urbano x x   

Promover a reinserção da população residente  x   

Garantir a consolidação e o desenvolvimento do turismo  x x x 

Promover a expansão e renovação da atividade comercial x x x x 

Oferecer à população espaços públicos com qualidade  x    

Áreas de 
Reabilitação 
Urbana de Ponte 
de Lima (ARU) 

Fomentar a reabilitação dos edifícios degradados  x   

Promover a valorização do património edificado e dos bens culturais  x x x 

Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque 
imobiliário urbano e dos espaços não edificados x x   

Garantir a qualidade urbana através da integração funcional e da diversidade 
económica e sociocultural do tecido urbano x x x  

Desenvolver e consolidar o sector do turismo, através da requalificação dos 
espaços verdes, dos espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva x x  x 

Estruturar e qualificar a rede de espaços públicos de utilização coletiva, como 
reforço da identidade dos lugares x   x 

Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com 
mobilidade condicionada, de forma a melhorar as condições de mobilidade 
urbana e a potenciar o desenvolvimento de um espaço urbano inclusivo 

x    

Quadro 26 – Matriz de correspondência entre as indicações dos principais documentos orientadores e a  
estratégia do PARU de Ponte de Lima 

Fonte: Cotefis, 2016 

 

 

3.3 Áreas prioritárias de intervenção do PARU 

Segundo o expresso no PO Regional do Norte 2014-2020 (Norte 2020), e no seguimento do estipulado pelo 

Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (RE-SEUR), no que diz 

respeito à dimensão territorial das intervenções de regeneração urbana (PI 6.5), as operações deverão incidir em 

espaços inframunicipais das Áreas de Reabilitação urbana (ARU) criadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, alterado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, ocorrendo especificamente em centros históricos, 

zonas ribeirinhas ou zonas de conversão de zonas industriais abandonadas; cumulativamente, o Aviso nº Norte-

16-2016-10, de 20 de abril de 2016, esclarece que as ARU em causa podem já estar aprovadas ou e àp o essoà

de delimitação, desde que o início do processo esteja aprovado pela Câmara Municipal e seja concluído no prazo 

de um ano,àse doà ueàe à adaà e t oàu a oàpode àexisti àu aàouà aisàáRU . 
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Tal como já havia sido referido, são duas as ARU em que o PARU de Ponte de Lima incide (cujos documentos 

comprovativos do estado do processo de delimitação e as respetivas propostas de delimitação se encontram em 

anexo): 

(1) Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima, a qual resulta da conversão da ACRRU (definida em 1998) 

para ARU, e que inclui o Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima e o 

respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) - aprovada pela Assembleia Municipal em 

sessão ordinária de 17 de dezembro de 2011, e publicada em Diário da República através do Aviso 

(extrato) n.º 801/2012, de 18 de janeiro de 2012; 

(2) Área de Reabilitação Urbana adjacente ao Núcleo Central - em processo de delimitação, tendo sido 

aprovada na reunião da câmara municipal realizada no dia 20 de junho de 2016, onde se deliberou 

remetê-la à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

Relativamente às zonas prioritárias do PARU (espaços inframunicipais nos quais têm de incidir as intervenções de 

regeneração urbana), e tendo em atenção as características de base do território, foi possível delimitar 

territorialmente as três tipologias  referidas no Norte 2020 (centros históricos, zonas ribeirinhas ou zonas de 

conversão de zonas industriais abandonadas). 

No tocante ao centro histórico de Ponte de Lima e à zona ribeirinha associada ao rio Lima, tal delimitação foi 

efetuada de acordo com as indicações específicas da Autoridade de Gestão (AG) do PO Regional: 

(1)  Centro Histórico: o conceito de centro histórico de uma cidade passa pelo entendimento de que é um 

espaço físico de afirmação da história e cultura de um povo, um livro de memórias materiais e imateriais 

que possui importantes referências e indicações da identidade dos povos que aí habitam e habitaram ao 

longo do tempo pelo que deverá ser protegido, conservado e restaurado visando a sua adaptação à vida 

o te po ea.àE à eg a,à oi ideà o àaà eaàha ita io alà aisàa tigaàeàt adi io al,à o al e teà oà

núcleo de origem do aglo e ado,à deà o deà i adia a à asà out asà easà u a as .à Desteà odo,à aà suaà

deli itaç oà oàse à e essa ia e teàli ea ,àse doà o di io adaàpelaàide tidadeàp óp iaàeàpeloà pode à

deàat aç o àso eàosàha ita tesàeàtu istas . 

Concretamente, a AG determinou que a delimitação do centro histórico deverá corresponder a espaçosà

em que pelo menos 15% do edificado aí existente tenha idade superior a 60 anos, informação 

dispo i ilizadaàpeloàINEàaà ívelàdeàsu se ç oàestatísti a . 

(2) Frente ribeirinha: aàdefi iç oàdaàF e teàRibeirinha, do ponto de vista socio-urbanístico, em princípio inclui 

os espaços diretamente relacionados com atividades portuárias e, igualmente os espaços que se articulam 

com o rio através da visualização, da circulação (pedonal e rodoviária) e dos espaços habitacionais e 

o e iais,àp o ove doàassi àaàligaç oà o àaàpaisage à i ei i ha .à 
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Concretamente, a AG determinou que a frente ribeirinha, desdeà ueà salvagua dadasà asà situaçõesà

perfeitamente comprovadas, habitualmente se desenvolverá até uma extensão máxima (largura) de 250 

metros, articuladaà o àaà eaàu a aà o solidada . 

Por fim, a delimitação da zona de conversão de zonas industriais abandonadas teve em atenção o uso afeto à área 

em causa e o facto das atividades industriais que ali se desenvolveram se encontrarem atualmente desativadas. 

Da articulação do constante nestes conceitos/ indicações do NORTE 2020 com a definição de centro histórico 

difundida pelo DGOTDU o polo de origem do aglomerado, de onde irradiaram outras áreas urbanas sedimentadas 

pelo tempo, conferindo assim a esta zona uma característica própria cuja delimitação deve implicar todo um 

o ju toàdeà eg asàte de tesà àsuaà o se vaç oàeàvalo izaç o , resultou a delimitação de dois centros históricos: 

 Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo – ocupando uma área considerável da ARU de Ponte de 

Lima e uma pequena porção de território afeto à ARU adjacente ao núcleo central, este centro histórico 

desenvolve-se nas duas margens do rio Lima, abrangendo parte do território afeto às freguesias de Arca 

e Ponte de Lima e de Arcozelo e encontrando-se fisicamente ligado pela Ponte velha sobre o rio Lima 

(ponte medieval, com origens romanas). Destaque para a malha urbana que deu origem ao aglomerado 

urbano, a qual remonta à época medieval, e para os inúmeros valores arquitetónicos e culturais 

presentes, tais como a Capela de Nossa Senhora da Penha de França, o Convento e a Igreja de Santo 

António e a Casa Torreada dos Barbosas Aranha. A delimitação deste centro histórico está ainda em linha 

com o centro histórico identificado no PDM de Ponte de Lima e com a área de intervenção definida pelo 

Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de Ponte de Lima. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo INE, ao nível da subsecção estatística, existem 722 

edifícios clássicos no centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo, dos quais 311 (43,1%) têm uma idade 

superior a 60 anos. 

 Centro histórico de Faldejães – ocupando uma pequena área da ARU adjacente ao núcleo central e 

localizando-se na freguesia de Arcozelo, a antiguidade deste núcleo urbano comprova-se pelo facto de 

ser atravessado pela antiga via romana que ligava Braga a Tui (atestado pelos marcos miliários presentes) 

e pela existência de edificado de interesse patrimonial, como é o caso da Casa da Ferreira. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo INE, ao nível da subsecção estatística, existem 99 

edifícios clássicos no centro histórico de Faldejães, dos quais 15 (15,2%) têm uma idade superior a 60 

anos. 

Foi ainda delimitada a frente ribeirinha do rio Lima, devidamente articulada com a área urbana consolidada de 

Ponte de Lima, e a zona de conversão de zonas industriais abandonadas - antigas pedreiras de Santo Ovídio, 

localizada no extremo noroeste da ARU adjacente ao Núcleo Central. 
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Figura 38 – Zonas prioritárias do PARU 

Fonte: Cotefis, 2016 

 

 

3.4 Modelo habitacional 

A vila de Ponte de Lima assume uma estrutura urbana bastante consolidada na zona central, génese do 

aglomerado urbano, onde ainda são visíveis as marcas da sua origem medieval, e na sua envolvente imediata. Já 

do crescimento acelerado dos últimos 20-30 anos adveio uma estrutura urbana descaracterizada e bastante 

agarrada aos principais eixos viários que, associada à introdução de novas tipologias de edificação e de novas 

volumetrias, difíceis de articular com a génese urbana da vila, se traduz no tecido urbano disperso que carateriza 

a restante área urbana. 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE PONTE DE LIMA 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 

 
 
 
 

97 

Relativamente ao panorama socio demográfico, no ano de 2011 residiam no território afeto às ARU de Ponte de 

Lima 8.347 indivíduos, representando 61% do total de população residente nas cinco freguesias onde se localizam 

as duas ARU (Arca e Ponte de Lima, Arcozelo, Ribeira, Feitosa e Correlhã), ou seja, 13.691 residentes, e 19% do 

total da população residente no concelho (43.498 pessoas). 

No período intercensitário 2001-2011, o concelho de Ponte de Lima apresentou uma diminuição de cerca de 2% 

da população residente (845 pessoas), ao passo que nas cinco freguesias a evolução populacional seguiu o sentido 

oposto, na medida em que totalizavam 13.193 residentes em 2001 e 13.691 residentes no ano de 2011, 

representado um aumento populacional de 3,6% (498 pessoas). 

População residente (nº) Variação de população 

2001 2011 nº % 

13.193 13.691 498 3,6 

Quadro 27 – População residente nas freguesias onde de localizam as ARU, em 2001 e em 2011 
Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

A faixa etária predominante da população residente nas ARU de Ponte de Lima é a dos 25 aos 64 anos de idade, 

com um total de 4.584 indivíduos (55%), seguida de longe pelos 1.455 indivíduos com mais de 64 anos de idade 

(17%); os restantes 2.308 (28%) referem-se a residentes com idade até aos 24 anos. Os valores descritos têm 

equivalência com os valores registados para as cinco freguesias e para a globalidade do concelho. À data de 2011, 

o índice de envelhecimento no concelho de Ponte de Lima é de 128%, estando em linha com o verificado para 

Portugal e bastante abaixo dos cerca de 174% apurados para a região do Alto Minho. No conjunto de freguesias 

onde se inserem as ARU o índice de envelhecimento desce drasticamente, sendo de cerca de 102%, ilustrando 

uma população etariamente equilibrada. 

Relativamente ao parque edificado, e ao invés do verificado para o concelho ao nível de população residente, 

ocorreu um aumento significativo de edifícios no concelho no período intercensitário 2001-2011 (15%), 

representando 2.842 novas construções. Essa mesma tendência ocorreu nas freguesias onde se localizam as ARU, 

onde o aumento atingiu os 17% (829 novas edificações). No ano de 2011, o concelho de Ponte de Lima tinha então 

um total de 19.654 edifícios, as cinco freguesias 4.776 edifícios e as ARU 2.578 edifícios, correspondendo a mais 

de metade (54%) do total do edificado das freguesias. O número de alojamentos nas freguesias e nas ARU assume 

um aumento de cerca de 40% em relação ao número de edifícios que os acolhem (6.658 e 4.345, respetivamente).  

População residente (nº) Edifícios clássicos (nº) Alojamentos familiares (nº) 

8.347 2.578 4.345 

Quadro 28 – Número de edifícios clássicos e de alojamentos familiares nas ARU de Ponte de Lima, em 2011 
Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 
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Ainda no ano de 2011, o número de alojamentos vagos identificado nas ARU é de 359, representando 8% do total 

de alojamentos existentes. Cumulativamente, dos 4.345 alojamentos existentes na área das ARU, mais de 30% 

(1.484) representam segunda habitação, indicando uma tendência vincada de existência de habitação 

diretamente vocacionada para fins-de-semana e férias/ turismo e recreio e lazer. Relativamente à idade do parque 

habitacional, constata-se a existência de 1.233 edifícios com mais de 30 anos (construídos até ao ano de 1980) e 

1.345 edifícios com menos de 30 anos (construídos entre 1981 e 2011).  

Da avaliação do estado de conservação dos edifícios no ano de 2011, à escala das freguesias, resultou que dos 

4.776 edifícios existentes, cerca de 25% apresentam necessidade de reparação (1.184) ou encontram-se muito 

degradados (42). Da análise de pormenor efetuada no âmbito do processo de delimitação da ARU de Ponte de 

Lima, resultou a identificação de 36 edifícios com necessidade reabilitação localizados dentro do perímetro 

definido por essa mesma ARU. 

Relativamente à rede de equipamentos de Ponte de Lima, constata-se que a mesma é bastante completa, 

conjugando equipamentos de cariz local com um conjunto significativo de outros de âmbito mais alargado no 

território das ARU. 

Face às características atuais da estrutura urbana, do perfil socioeconómico e do caráter do parque edificado, e 

atendendo à abordagem à regeneração urbana que o município de Ponte de Lima tem vindo a preconizar, 

defendendo nas últimas décadas a sua importância enquanto veículo para a revitalização do centro urbano de 

Ponte de Lima (e, consequentemente, para todo o concelho), torna-se fundamental garantir a prossecução de um 

processo de regeneração urbana integrado e equilibrado, onde a regeneração física (ao nível do edificado e do 

espaço público), funcional, social e económica da vila assumem igual importância. 

É neste sentido que a regeneração urbana preconizada pelo presente PARU aposta na promoção da imagem, da 

identidade e da urbanidade de Ponte de Lima, garantindo a conservação e preservação do espaço urbano como 

um todo, acautelando a continuidade espacial e preservando a coerência da sua estrutura e das características 

morfotipológicas.  

Atendendo ao conjunto significativo de intervenções levadas a cabo pelo município ao longo dos últimos anos, as 

quais compreenderam a requalificação de espaços públicos emblemáticos da vila (tais como o Passeio Ribeirinho, 

a Avenida dos Plátanos e a Alameda de S. João) e a reabilitação de um conjunto considerável de edifícios públicos 

(tais como os antigos Paços do Concelho de Ponte de Lima/ Casa da Porta de Braga, para acolher devidamente os 

Serviços Municipais, a Casa Torreada dos Barbosa Aranha, atual Museu do Vinho Verde, e a antiga Cadeia das 

Mulheres, atual Casa da Terra), importa agora intervir de forma mais direcionada, focada em intervenções 

concretas que valorizem e robusteçam o carácter multifuncional do tecido urbano, enfatizando a coerência 

espacial e funcional da vila de Ponte de Lima. Para tal será necessário intervir nas diversas dimensões físicas e 

funcionais da vila: (1) ao nível do espaço público, importa garantir um maior equilíbrio espacial, aproximando as 

zonas mais debilitadas do centro histórico às intervenções de excelência atrás referidas (muito focadas na primeira 

linha da frente ribeirinha), disponibilizando espaços dotados de condições ótimas para o seu usufruto; (2) ao nível 
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do edificado reconhece-se, por um lado, a necessidade de promover uma maior equidade social em todas a área 

urbana e, por outro, de garantir habitação de qualidade; (3) ao nível da dimensão imaterial, deve-se garantir uma 

abordagem que assuma a importância da dinamização social, que estimule a fixação da população, que aposte em 

elementos diferenciadores (tais como o comércio tradicional) e que promova a identidade e os diversos fatores 

de atratividade da vila fora de portas, enquanto fatores de revitalização social e de dinamização turística e 

económica, contribuído de uma forma muito positiva para o desenvolvimento urbano desejado. 

Esta abordagem integrada permitirá garantir à população residente padrões de qualidade de vida elevados, 

despertar o interesse de população externa ao município e alavancar novos investimentos privados (ao nível da 

habitação, comércio e serviços), facilitando a revitalização social. 

Neste sentido, importa aqui reforçar que a reabilitação do edificado degradado e a dinamização do mercado 

imobiliário são apenas dois dos fatores que contribuirão para a revitalização urbana de Ponte de Lima. Em todo o 

caso, entende-se que a preocupação em recuperar o edificado degradado e de garantir a ocupação do edificado 

devoluto, quando devidamente articulada a valorização global defendida pelo PARU, veiculará a fixação de 

população que trabalha ou estuda neste centro urbano, tal como os indivíduos com ligação direta às estruturas 

de formação e investigação existentes em Ponte de Lima (de onde se destacam os docentes e alunos da 

Universidade Fernando Pessoa e da Escola Profissional Agrícola e de Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima). 

Em face da estratégia de intervenção do PARU, prevê-se que a reabilitação preconizada resulte na disponibilização 

de padrões de qualidade de vida superiores e de habitação de qualidade, contribuindo positivamente para uma 

maior fixação de população e, consequentemente, para uma visível revitalização do mercado de arrendamento, 

devidamente ancorada na ocupação do conjunto significativo de edifícios de propriedade privada que atualmente 

se encontram em mau e péssimo estado de conservação (ação para a qual contribuem os incentivos e benefícios 

fiscais que visam estimular o investimento privado concedidos no âmbito da delimitação das ARU).  

Por fim, entende-se que a garantia de uma requalificação integrada, sustentando de um modo ainda mais convicto 

e efusivo a boa e emblemática imagem já atualmente associada à vila de Ponte de Lima, apontará também uma 

maior vontade de fixação da população. 

 
 

3.5 Modelo económico 

Face à realidade económica de Ponte de Lima, pretende-se que o processo de regeneração urbana preconizado 

pelo PARU determine um desenvolvimento económico sustentável, apostando na atração e competitividade do 

centro urbano e nos inúmeros valores presentes como fatores decisivos para atingir um tecido económico mais 

inovador e competitivo, que permita robustecer o centro urbano sede do concelho e, por analogia, se propague 

a todo o restante território. 
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Segundo o apurado no Censos 2011, das 13.691 pessoas residentes nas freguesias de Arca e Ponte de Lima, 

Arcozelo, Ribeira, Feitosa e Correlhã, freguesias onde se localizam as duas ARU de Ponte de Lima, 5.669 

encontravam-se empregadas e 728 desempregadas, correspondendo a uma população ativa de 6.397 indivíduos. 

A taxa de atividade verificada nestas freguesias era de 48% e a taxa de desemprego é de 11%. 

Também em 2011, mas para o território afeto às ARU, a população ativa era constituída por 3.986 indivíduos, dos 

quais 3.539 se encontravam empregados e 447 desempregados. A taxa de atividade e a taxa de desemprego 

assumem os mesmos valores que o verificado para as freguesias, 48% e 11%, respetivamente. 

Do total de 3.539 empregados a residir no território das ARU, 24% exerciam a sua atividade fora do concelho, 

percentagem que ascende aos 30% ao nível do concelho. 

População residente (nº) População empregada (nº) População desempregada (nº) 

8.347 3.539 447 

Quadro 29 – População empregada e desempregada nas ARU de Ponte de Lima, em 2011 
Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

Relativamente aos indivíduos empregados, por setor de atividade económica, constata-se em 2011 que no 

território afeto às ARU de Ponte de Lima é o setor terciário aquele que emprega maior número de pessoas (2.521, 

correspondendo a cerca de 72% do total dos trabalhadores), seguido de longe pelo setor secundário, com 971 

empregados (27%) e pelo setor primário, com apenas 47 trabalhadores (1%). No concelho de Ponte de Lima, a 

população a trabalhar no setor terciário e secundário aproximam-se bastante mais (52% e 43% da população, 

respetivamente), ao passo que o setor primário emprega apenas 5% da população. 

Setor primário (nº) Setor secundário (nº) Setor terciário (nº) 

2.521 971 47 

Quadro 30 – População empregada, por setor de atividade económica, nas ARU de Ponte de Lima, em 2011 
Fonte: INE/ tratamento de informação: Cotefis, 2016 

 

No ano de 2014, o tecido empresarial de Ponte de Lima é genericamente composto por estabelecimentos de 

pequena dimensão e com cerca de 5 ou 6 pessoas ao serviço. Nas freguesias de Arca e Ponte de Lima, Arcozelo, 

Ribeira, Feitosa e Correlhã verifica-se que as atividades económicas que empregam mais pessoas são as referentes 

às indústrias transformadoras, com 446 pessoas ao serviço, à contrução, com 813 pessoas ao serviço e ao comércio 

por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos, que registou 1220 pessoas ao serviço.  

No intervalo temporal 2010-2014, o volume de negócios nas empresas de Ponte de Lima registou um aumento na 

ordem dos 28 milhões de euros, correspondendo a um crescimento do volume total de 3,9% face a 2010. Já o 

número de estabelecimentos e de pessoal ao serviço diminuiu entre 2008 e 2014, passando de 831 para 746 (-

10%) e de 4 736 para 4 193 (-11%), respetivamente. 
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Relativamente ao setor do turismo, no ano de 2014 deram entrada nos diversos estabelecimentos hoteleiros 

existentes no concelho de Ponte de Lima uma total de 20.843 hóspedes, que efetuaram 37.529 dormidas, numa 

estadia média de 1,8 dias. O concelho dispõe de 40 estabelecimentos hoteleiros (3 hotéis, 2 pensões, e 35 

estabelecimentos de turismo em espaço rural e turismo de habitação), que disponibilizam um total 346 quartos e 

têm capacidade de alojamento para 726 indivíduos. Ainda em 2014, foram auferidos em Ponte de Lima cerca de 

11% do total dos proveitos registados com o setor do turismo ao nível da região do Alto Minho. 

Ponte de Lima assume assim uma estrutura económica que se sustenta maioritariamente no sector terciário e, 

em menor escala, no setor secundário e que, apesar de refletir um aumento do volume de negócios nos últimos 

anos, carateriza-se por uma diminuição considerável de estabelecimentos e de pessoal ao serviço, refletindo não 

só a perda de poder de compra da população aí residente, bem como a necessidade dessa mesma população 

procurar alternativas de trabalho fora do concelho. Por outro lado, o setor do turismo assume grande importância 

no contexto económico municipal, refletido na dinâmica da vila, na grande afluência de pessoas que gera aos fins-

de-semana e nos proveitos dos estabelecimentos hoteleiros do concelho. 

Neste contexto, face à realidade económica local, com todas as suas debilidades e oportunidades, importa 

reverter a situação de perda de empresas e demais estabelecimentos empregadores, promovendo a dinamização 

e especialização das atividades económicas, a dinamização social e a reabilitação do edificado existente, 

apostando na valorização do centro urbano de Ponte de Lima enquanto espaço gerador de emprego e riqueza. 

Destaque para a vontade expressa de oferecer à população residente melhor qualidade de vida e de atrair novos 

residentes (nomeadamente a população que se desloca para a vila para trabalhar ou estudar), concretizada 

através da introdução de novas dinâmicas culturais e sociais e da reabilitação do edificado de propriedade privada, 

que permitirá dinamizar o mercado de venda e arrendamento. 

Cumpre também enfatizar a importância que o turismo assume no contexto concelhio, trabalhando no sentido de 

reforçar a oferta hoteleira, de divulgar o património natural, material e imaterial e os recursos endógenos, de 

promover as atividades culturais e lúdicas aí realizadas, de garantir a imagem tradicional da vila de Ponte de Lima 

(mas sem descurar a modernização de algumas das atividades instaladas) e de atrair mais estadias e estadias mais 

longas. 

O PARU de Ponte de Lima, com incidência territorial na vila, e que assume as intervenções nesta área geográfica 

mais restrita como decisivas para o desenvolvimento do restante território concelhio, assume a revitalização 

económica como importante fator de desenvolvimento, apostando (1) ao nível do espaço público, em 

intervenções que permitam reforçar a sua capacidade polarizadora e o seu papel de suporte às funções do 

edificado confinante, (2) ao nível do edificado, em dinamizar as atividades económicas urbanas (comércio, 

serviços, restauração e hotelaria) e em alavancar e promover o investimento privado e a reabilitação do edificado 

de propriedade privada e (3) ao nível da dimensão imaterial, na dinamização e revitalização comercial, na 

dinamização cultural e social e na promoção das diversas vertentes que contribuem para a identidade da vila, por 

forma a consubstanciar uma aposta integrada no setor do turismo.  
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Resumidamente, o PARU de Ponte de Lima permitirá dotar a população residente de padrões de qualidade de vida 

elevados, despertar o interesse de população externa ao município (quer como local de residência, quer como 

destino turístico), alavancar novos investimentos privados (ao nível da habitação, comércio e serviços) e dinamizar 

a oferta hoteleira existente, dando um franco contributo para um desenvolvimento económico sustentado. 

 
 

3.6 Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e 

arqueológico 

O património cultural i teg aà todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura 

portadores de interesse cultural relevante, devam ser objeto de especial proteção e valorização à a t.ºà .ºàdaàLeià

n.º 107/2001, de 8 de setembro - Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do Património 

Cultural). O património deve ser salvaguardado e valorizado, de modo a assegurar a transmissão dessa herança às 

ge açõesàfutu as,àse doà ueàoà conhecimento, estudo, proteção, valorização e divulgação do património cultural 

constituem um dever do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais à a t.ºà .ºàdaàLeià .ºà / ,àdeà

8 de setembro). 

As intervenções de reabilitação em edifícios antigos e de interesse patrimonial impõe a definição de regras e 

critérios para a sua proteção e conservação, de modo a não se perderem as suas caraterísticas inerentes e manter 

oàseuàvalo à o oàteste u hoàhistó i o.à“egu doàaàCa taàdeàC a óvia,à a conservação pode ser realizada mediante 

diferentes tipos de intervenções, tais como o controlo do meio ambiental, a manutenção, a reparação, o restauro, 

a renovação e a reabilitação. Qualquer intervenção implica decisões, escolhas e responsabilidades relacionadas 

com o património, entendido no seu conjunto, incluindo os elementos que embora hoje possam não ter um 

significado específico, poderão, contudo, tê-lo no futuro . 

No processo de regeneração urbana, por vezes, a valorização dos elementos de património arquitetónico passa 

por uma alteração do seu uso, adaptando-o às novas necessidades urbanas. De acordo com a Carta de Veneza 

(1964), a conservação do património impõe a sua manutenção, sendo, por isso, favorecida pela sua adaptação a 

u aàfu ç oàútilà àso iedade;à oàe ta to,àestaàafetaç oà oàdeveàalte a àaà disposiç oàeàde o aç oàdosàedifí ios ,à

nem a alteração das caraterísticas que tornam este elemento único e que influenciaram a sua classificação como 

património. 

Além das intervenções a nível do elemento patrimonial, há também a considerar a sua envolvente urbanística 

e/ou paisagística, sendo que as ações envolvidas deverão promover o enquadramento existente. Po ,à a 

introdução de elementos modernos em harmonia com a envolvente não deve ser desencorajada, porque cada 

pormenor pode contribuir para o enriquecimento do conjunto à Carta de Washington), mas estes elementos 

arquitetónicos contemporâneos devem respeitar os valores do local e a sua configuração, contribuindo para a 

diversidade cultural da área urbana. 
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Neste documento, estão indicadas as regras e critérios para proteção do património arquitetónico e arqueológico 

de caráter geral, pois considera-se que a fixação de normas técnicas de reabilitação e restauro são específicas para 

cada edifício, que apresenta caraterísticas e problemas únicos, envolvendo um tratamento diferenciado. Neste 

sentido, é fundamental que as operações de reabilitação sejam conduzidas por técnicos altamente especializados, 

devendo ser elaborado um levantamento completo e pormenorizado do elemento patrimonial em que se 

pretende intervir. 

A emissão de parecer prévio por parte dos serviços da administração cultural competente sobre as operações 

urbanísticas que incidam sobre bens imóveis classificados e sobre imóveis localizados nas respetivas zonas de 

proteção é feita nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro (Bases 

da política e do regime de proteção e valorização do património cultural) e o Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de 

junho (Regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, 

ou em vias de classificação, de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal). 

Seguidamente são apresentadas algumas regras para proteção e valorização do património cultural. 

Zonas de proteção – Segundo a Lei n.º 107/2001 (art.º 43.º), os bens imóveis classificados ou em vias de 

classificação beneficiam automaticamente de uma zona geral de proteção de 50 m, contados a partir dos seus 

limites externos, cujo regime é fixado por lei. Devem dispor ainda de uma zona especial de proteção, a fixar por 

portaria, nas quais se podem incluir zonas non aedificandi. 

Projetos, obras e intervenções - Os estudos e projetos para as obras de conservação, modificação, reintegração e 

restauro em bens classificados, ou em vias de classificação, são obrigatoriamente elaborados e subscritos por 

técnicos de qualificação legalmente reconhecida ou sob a sua responsabilidade direta. Estes estudos e projetos 

devem integrar ainda um relatório sobre a importância e a avaliação artística ou histórica da intervenção, da 

responsabilidade de um técnico competente nessa área..  

Reconstrução - Devem ser evitadas reconstruções de partes significativas de um edifício, imitando um estilo que 

não está provado ser original/anterior. No entanto, poderá proceder-se à reconstrução de partes muito limitadas, 

com um significado arquitetónico, na condição de se fundamentar, em documentação precisa e irrefutável. 

Demolição - Não podem ser concedidas licenças de demolição total ou parcial de bens imóveis classificados ou em 

vias de classificação sem prévia e expressa autorização do órgão competente da administração central, regional 

autónoma ou municipal, conforme os casos.  

De acordo com a Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do Património Cultural (Lei n.º 

107/2001, art.º 54.º), o património arqueológico e paleontológico integra todos os vestígios, bens e outros indícios 

da evolução do planeta, da vida e dos seres humanos: 

 a) Cuja preservação e estudo permitam traçar a história da vida e da humanidade e a sua relação com o 

ambiente; 
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 b) Cuja principal fonte de informação seja constituída por escavações, prospeções, descobertas ou outros 

métodos de pesquisa relacionados com o ser humano e o ambiente que o rodeia. 

No caso particular do património arqueológico, apresentam-se as seguintes regras de proteção e valorização: 

Obras e intervenções - Os serviços da administração do património cultural condicionarão a prossecução de 

quaisquer obras à adoção pelos respetivos promotores, junto das autoridades competentes, das alterações ao 

projeto aprovado capazes de garantir a conservação, total ou parcial, das estruturas arqueológicas descobertas 

no decurso dos trabalhos. Qualquer intervenção que afete o património arqueológico, devido à sua 

vulnerabilidade, deve estar estritamente relacionada com a sua envolvente: o território e a paisagem. Os aspetos 

destrutivos das escavações devem reduzir-se tanto quanto seja possível. Cada escavação deve ser acompanhada 

de documentação completa sobre os trabalhos arqueológicos. 

Trabalhos de conservação - Os trabalhos de conservação de achados arqueológicos devem basear-se no princípio 

da intervenção mínima. Os trabalhos arqueológicos só podem ser realizados por profissionais e a metodologia e 

técnicas usadas devem ser estritamente controladas. 

Para a proteção e apresentação pública de sítios arqueológicos deve encorajar-se: o recurso a técnicas modernas; 

a criação de bancos de dados; a utilização de sistemas de informação e a utilização de técnicas de apresentação 

virtual dos sítios. 

Relativamente ao património vernáculo, e de acordo com a Carta sobre o Património Construído Vernáculo (1999), 

as construções vernáculas ou tradicionais apresentam as seguintes características: 

 a) Um modo de construir emanado da própria comunidade; 

 b) Um carácter marcadamente local ou regional em resposta ao meio ambiente; 

 c) Uma coerência de estilo, de forma e de aspeto, bem como o uso de tipos arquitetónicos 

tradicionalmente estabelecidos; 

 d) Um conhecimento tradicional da composição e da construção, que é transmitido de modo informal; 

 e) Uma resposta eficaz às necessidades funcionais, sociais e ambientais; 

 f) Uma aplicação eficaz das técnicas tradicionais da construção .à 

No âmbito do património vernáculo, apresentam-se as seguintes medidas de proteção e valorização: 

Obras de conservação - A conservação do património construído vernáculo ou tradicional deve ser realizada por 

especialistas de diversas disciplinas, que reconheçam o carácter inevitável da mudança e do desenvolvimento, 

bem como a necessidade de respeitar a identidade cultural das comunidades.  

Métodos e materiais de construção - A continuidade dos métodos tradicionais de construção e das técnicas e 

ofícios associados ao património vernáculo são fundamentais para o restauro e reconstrução destas estruturas. 
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Adaptação e reutilização - A adaptação e a reutilização de construções vernáculas deve ser efetuada respeitando 

a integridade, o carácter e a forma destas estruturas e compatibilizando a intervenção com os padrões de 

habitabilidade desejados. 
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4. P og a aàdeàaç o 

 

 

No presente programa de ação procede-se à identificação dos investimentos e desenvolver e ao enquadramento 

das ações na estratégia previamente definida para o PARU de Ponte de Lima. 

 

4.1 Identificação das ações a desenvolver 

A identificação e caraterização das ações a desenvolver no âmbito do PARU de Ponte de Lima, que de seguida se 

apresentam, é feita de forma discriminada nas fichas individuais de ação que se encontram em anexo, com recurso 

ao modelo de ficha de caraterização da intervenção, proposto pela autoridade de gestão do PO Regional.  

Para cada uma das ações foi então preenchida a referida ficha, especificando: designação, entidade responsável, 

área de intervenção (área prioritária da ARU em que incide a ação), objetivos estratégicos da ação, tipologia de 

intervenção (nos termos do RESEUR – Portaria nº57-B/2015), descrição da ação (âmbito e componentes 

específicas da ação), relação com outras ações (identificação de outras ações do programa de ação do PARU com 

as quais a ação em causa apresenta relação de complementaridade), indicadores de realização (definição das 

metas a atingir com a ação, tendo por referência as metas regionais), estrutura de custos de investimento e 

calendarização do investimento. 

Cumpre ainda aqui referir que foi estabelecida uma priorização das ações, tendo sido determinados dois níveis de 

prioridade, sendo que no nível 1 estão incluídas as ações vistas como fundamentais para a prossecução do 

processo desenvolvimento urbano preconizado pelo PARU, e que, por isso mesmo, são consideradas prioritárias, 

ao passo que ao nível 2 correspondem as restantes ações que constituem o PARU. Esta priorização das ações 

reflete também as preocupações relacionadas com a disponibilidade financeira do Programa Operacional 

financiador. 

No quadro seguinte é feita a correspondência entre as ações referentes à regeneração urbana e nível de 

prioridade respetivo. 
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Nível de 
prioridade 

Ações propostas 
Investimento 
elegívelà €  

Montante 
FEDE‘à €  

1 
PARU.PTL.01 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Habitação 
Social do Bairro da Zona da Escola Técnica (IHRU) 

424.000 360.400 

1 
PARU.PTL.02 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro da Zona da Escola 
Técnica (IHRU) - 1.ª Fase 

639.000 543.150 

1 PARU.PTL.03 - Requalificação da Rua Conde de Bertiandos 964.600 819.910 

1 PARU.PTL.04 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Expolima 1.696.000 1.441.600 

1 PARU.PTL.05 - Requalificação das Ruas do Centro Histórico de Arcozelo 1.537.000 1.306.450 

1 PARU.PTL.06 - Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de Fora 530.000 450.500 

1 PARU.PTL.07 - Requalificação do Parque da Lapa 477.000 405.450 

1 PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada 1.700.000 340.000 

1 
PARU.PTL.09 - Incentivo à modernização do comércio tradicional e da 
restauração 

6.150 5.228 

1 
PARU.PTL.10 - Projeto de apoio à revitalização do comércio local: Iniciativa 
"Reabilitação Comercial do Centro Histórico de Ponte de Lima e Arcozelo" 

61.500 52.275 

1 
PARU.PTL.11 - Incentivo à reabilitação do parque habitacional do Centro 
Histórico de Ponte de Lima e Arcozelo: Iniciativa "Habitar Ponte de Lima" 

8.856 7.528 

1 
PARU.PTL.12 - Dinamização cultural, económica e social da Vila de Ponte de 
Lima: Iniciativas "Em Época Baixa Ponte de Lima em Alta" e "Ponte de Lima 
Convida" 

147.600 125.460 

- SUB-TOTAL 8.191.706 5.857.950 

2 PARU.PTL.13 - Requalificação da Zona Urbana de S. Gonçalo 371.000 315.350 

2 PARU.PTL.14 - Requalificação da Rua Agostinho José Taveira 742.000 630.700 

2 PARU.PTL.15 - Requalificação da Rua General Norton de Matos 318.000 270.300 

2 
PARU.PTL.16 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro da Zona da Escola 
Técnica (IHRU) - 2.ª Fase 

318.000 270.300 

2 PARU.PTL.17 - Requalificação da Rua Dr. Luís da Cunha Nogueira 371.000 315.350 

2 
PARU.PTL.18 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro Dr. Luís Cunha 
Nogueira 

318.000 270.300 

2 PARU.PTL.19 - Reconversão das antigas pedreiras de Santo Ovídio 4.732.000 4.022.200 

2 PARU.PTL.20 - Requalificação da Praça Nova de S. João 424.000 360.400 

2 PARU.PTL.21 - Requalificação da envolvente ao Centro de Saúde  689.000 585.650 

2 
PARU.PTL.22 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Habitação 
Social do Bairro Social de Faldejães 

530.000 450.500 

- SUB-TOTAL 8.813.000 7.491.050 

- TOTAL 17.004.706 13.349.000 

Quadro 31 - Ações propostas, nível de prioridade e estrutura de financiamento 

Fonte: Cotefis, 2016 
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Resumidamente, são 22 as ações de regeneração urbana propostas pelo PARU de Ponte de Lima, dividindo-se em 

4 ações que visam a reabilitação de edifícios, 14 ações destinadas à reabilitação do espaço público e 4 ações de 

âmbito imaterial, destinadas à dinamização social, à promoção da identidade e à divulgação dos fatores de 

atratividade existentes em Ponte de Lima. 

 
Figura 39 – Ações propostas pelo PARU de Ponte de Lima 

Fonte: Cotefis, 2016  
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De acordo com RE-SEUR e com o Norte 2020, a reabilitação do espaço público só é elegível desde que associada 

a ações de reabilitação do edificado envolvente em curso ou concluídas h à à a osà ouà e os . Como já foi 

previamente referido, foram muitas as intervenções de reabilitação ocorridas em Ponte de Lima nos últimos anos, 

quer ao nível do espaço público, quer ao nível do edificado (público ou não). Deste modo, as intervenções 

preconizadas pelo PARU de Ponte de Lima para o espaço público sustentam-se não só nas ações de reabilitação 

do edificado previstas (tal como a ação PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada, que visa 

incentivar a reabilitação do edificado de propriedade privada, e que se prevê que tenha uma grande adesão, face 

à já interessante dinâmica que se tem notado neste âmbito), mas também nas obras de reabilitação do edificado 

ocorridas nos últimos 5 anos e nos processos de licenciamento de obras de reabilitação que deram entrada na 

câmara municipal no mesmo período temporal. 

 
Figura 40 – Edifícios reabilitados nos últimos cinco anos e edifícios com processo de reabilitação em curso 

Fonte: Cotefis, 2016 
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4.2 Enquadramento das ações na estratégia 

De acordo com o previamente referido, a estratégia de regeneração urbana preconizada para Ponte de Lima, que 

pretende garantir dinâmicas de desenvolvimento sustentável e asseverar a atratividade do concelho, foca-se no 

centro urbano sede se concelho, a vila de Ponte de Lima, enquanto polo dinamizador da atividade turística, 

comercial e residencial do concelho. 

Com o intuito de dar continuidade ao processo de salvaguarda e reabilitação que tem sido implementado ao longo 

das últimas décadas, importa agora direcionar esforços no sentido de garantir uma maior unidade e coesão do 

espaço urbano e de atingir um nível de excelência na qualidade de vida da população, realçando a importância 

das intervenções de reabilitação já efetuadas no contexto urbano através da realização de novos investimentos 

que promovam a sua complementaridade e que potenciem os seus efeitos, ao mesmo tempo que permitem 

minimizar as problemas e ultrapassar os constrangimentos identificados em sede de diagnóstico da situação 

existente.  

É neste sentido que a estratégia delineada pelo PARU de Ponte de Lima se posiciona, apostando em quatro áreas 

distintas (e complementares) de intervenção: (1) enfatizar a coesão espacial e funcional, (2) garantir de 

desenvolvimento demográfico, social e económico, (3) afirmar os valores históricos, culturais e patrimoniais e (4) 

promover a identidade, a diferenciação e a competitividade. 

De modo a facilitar a leitura de correspondência entre os objetivos estratégicos do PARU e as ações propostas, foi 

elaborado o quadro que se apresenta de seguida. Esta informação também se encontra nas fichas individuais de 

ação que se encontram em anexo ao presente documento. 

PARU DE PONTE DE LIMA 

Eixos e objetivos estratégicos Ações propostas 

Eixo 1 - Enfatizar a coesão espacial e funcional 

Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço público 
qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos anos 

PARU.PTL.01 
PARU.PTL.03 
PARU.PTL.04 
PARU.PTL.05 
PARU.PTL.06 
PARU.PTL.07 
PARU.PTL.13 
PARU.PTL.14 
PARU.PTL.15 
PARU.PTL.17 
PARU.PTL.20 
PARU.PTL.21 
PARU.PTL.22 

Garantir a reorganização espacial das áreas públicas urbanas que se encontram 
ult apassadas àeà ueàj à oà espo de àdevida e teà sàsoli itaçõesàdeà ueàs oàalvo 

PARU.PTL.04 
PARU.PTL.21 
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PARU DE PONTE DE LIMA 

Eixos e objetivos estratégicos Ações propostas 

Disseminar a estratégia de reabilitação e de regeneração urbana em Além-da-Ponte, numa 
ótica de abordagem integrada que possibilite atenuar eficazmente as diferenças visíveis nas 
duas margens do rio Lima 

PARU.PTL.05 
PARU.PTL.13 
PARU.PTL.19 
PARU.PTL.22 

Enfatizar a relação entre as duas margens do rio Lima 
PARU.PTL.05 
PARU.PTL.13 
PARU.PTL.22 

Dotar o espaço público de condições ótimas, enfatizando a sua capacidade polarizadora e 
reforçando o seu papel enquanto elemento fulcral de apoio às funções presentes no 
edificado 

PARU.PTL.04 
PARU.PTL.20 

Valorizar as portas de entrada na vila 
PARU.PTL.03 
PARU.PTL.06 

Promover a recuperação de infraestruturas verdes, enfatizando o seu carácter de estadia e 
reforçando a sua relação e interação com a malha urbana 

PARU.PTL.07 

Disponibilizar zonas de circulação pedonal contínuas e espaços de estadia únicos 
PARU.PTL.07 
PARU.PTL.20 

Eixo 2 - Garantir o desenvolvimento demográfico, social e económico 

Dinamizar as atividades económicas urbanas, nomeadamente o comércio, os serviços, a 
restauração e a hotelaria 

PARU.PTL.01 
PARU.PTL.08 
PARU.PTL.11 
PARU.PTL.13 
PARU.PTL.14 
PARU.PTL.15 

Alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao 
longo dos últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da 
preservação do património construído 

PARU.PTL.01 
PARU.PTL.03 
PARU.PTL.05 
PARU.PTL.06 
PARU.PTL.08 
PARU.PTL.13 
PARU.PTL.14 
PARU.PTL.15 
PARU.PTL.17 

Promover a reabilitação do edificado de propriedade privada destinado a habitação, 
comércio e serviços; 

PARU.PTL.08 
PARU.PTL.11 

Promover a reabilitação de edificado de âmbito social 
PARU.PTL.02 
PARU.PTL.16 
PARU.PTL.18 

Reverter a tendência de elevado número de alojamentos utilizados como segunda habitação 
PARU.PTL.08 
PARU.PTL.12 

Garantir uma correta integração social das distintas comunidades locais, defendendo uma 
abordagem social inclusiva 

PARU.PTL.01 
PARU.PTL.02 
PARU.PTL.16 
PARU.PTL.18 
PARU.PTL.22 

Fixar população no centro urbano, incentivando os privados para a reabilitação do parque 
edificado, dinamizando o mercado de arrendamento e garantindo uma oferta diversificada 
de habitação em edifícios reabilitados (permitindo fixar, a título de exemplo, os estudantes 
que frequentam o ensino profissional e superior) 

PARU.PTL.08 
PARU.PTL.11 

Valorizar o comércio existente e promover novas tipologias e novas abordagens PARU.PTL.10 
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PARU DE PONTE DE LIMA 

Eixos e objetivos estratégicos Ações propostas 

Revitalizar socialmente a área urbana, atraindo população mais jovem e ativa 

PARU.PTL.08 
PARU.PTL.09 
PARU.PTL.10 
PARU.PTL.11 

Eixo 3 - Afirmar os valores históricos, culturais e patrimoniais 

Valorizar o património arquitetónico, arqueológico e natural 
PARU.PTL.12 
PARU.PTL.19 

Apostar no património cultural, nas suas diversas vertentes, enquanto fator diferenciador 
PARU.PTL.12 
PARU.PTL.19 

Reforçar o programa cultural, articulando uma aposta nos valores culturais tradicionais e na 
divulgação de novas expressões de arte 

PARU.PTL.12 

Potenciar a antiga tradição comercial presente nos edifícios confinantes com alguns espaços 
públicos específicos (praças e eixos urbanos) 

PARU.PTL.09 
PARU.PTL.14 
PARU.PTL.15 

Eixo 4 - Promover a identidade, a diferenciação e a competitividade 

Reforçar as diversas iniciativas que visam promover a imagem de Ponte de Lima a nível 
nacional e internacional, difundindo aquilo que de melhor e de mais característico tem, 
nomeadamente ao nível do património e das tradições 

PARU.PTL.12 
PARU.PTL.19 

Valorizar o comércio tradicional, criando uma oferta distinta e de qualidade PARU.PTL.09 

Atrair a população residente para o comércio de rua, bem como turistas e visitantes, 
reforçando a dinâmica urbana existente em Ponte de Lima 

PARU.PTL.09 
PARU.PTL.10 
PARU.PTL.12 
PARU.PTL.15 

Disponibilizar uma oferta hoteleira de qualidade no centro urbano de Ponte de Lima, em 
perfeita consonância com o difundido pela rede de Solares e Turismo em Espaço Rural 
existente no concelho 

PARU.PTL.08 
PARU.PTL.14 

Quadro 32 - Enquadramento estratégico das ações na estratégia do PARU 

Fonte: Cotefis, 2016 

 

O PARU de Ponte de Lima preconiza assim uma estratégia de regeneração urbana abrangente e integrada, 

consubstanciada num conjunto de ações devidamente articuladas com os eixos estratégicos definidos e que 

estabelecem uma forte relação entre si.  

Neste contexto, cumpre aqui referir, no Eixo 1, a grande pretensão de melhorar/ valorizar a imagem urbana da 

vila de Ponte de Lima, garantindo espaço público qualificado e devidamente articulado com as intervenções 

ocorridas nos últimos anos e a vontade de disseminar a estratégia de reabilitação e de regeneração urbana em 

Além-da-Ponte, numa ótica de abordagem integrada que possibilite atenuar eficazmente as diferenças visíveis nas 

duas margens do rio Lima, para as quais concorre um conjunto significativo de ações propostas, cujas intervenções 

se encontram muito vocacionadas para a requalificação/reabilitação do espaço público, tais como aa 

requalificações previstas para o espaço público envolvente à Expolima, para as ruas do Centro Histórico de 

Arcozelo e para o Parque da Lapa (PARU.PTL.04, PARU.PTL.05 e PARU.PTL.07). 
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No eixo 2, por sua vez, e atendendo ao seu âmbito demográfico, social e económico, cumpre referir as intenções 

de dinamizar as atividades económicas urbanas, nomeadamente o comércio, os serviços, a restauração e a 

hotelaria, de alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao longo dos 

últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da preservação do património construído, de 

garantir uma correta integração social das distintas comunidades locais, defendendo uma abordagem social 

inclusiva e de fixar população no centro urbano, incentivando os privados para a reabilitação do parque edificado, 

dinamizando o mercado de arrendamento e garantindo uma oferta diversificada de habitação em edifícios 

reabilitados, numa abordagem integrada onde a intervenções no edificado e no espaço público são potenciadas 

pelas ações de cariz imaterial, que versam sobre a modernização e revitalização do comércio tradicional/ local e 

da restauração (PARU.PTL.09 e PARU.PTL.10) e que visam incentivar à reabilitação do parque habitacional 

(PARU.PTL.11).  

No eixo 3, a vontade de valorizar o património arquitetónico, arqueológico e natural, de apostar no património 

cultural, nas suas diversas vertentes, enquanto fator diferenciador e de potenciar a antiga tradição comercial 

presente nos edifícios confinantes com alguns espaços públicos específicos (praças e eixos urbanos), enquanto 

veículos de afirmação dos valores históricos, culturais e patrimoniais presentes em Ponte de Lima, será levada a 

cabo através de ações de intervenção no espaço público que visam recuperar a identidade do local, tais como as 

intervenções propostas para a Rua Agostinho José Taveira e para a Rua General Norton de Matos (PARU.PTL.14 e 

PARU.PTL.15), e por iniciativas imateriais vocacionadas para divulgação da vila e para a sua dinamização social e 

cultural (PARU.PTL.12). 

Por fim, no eixo 4, que remete para a promoção da identidade, da diferenciação e da competitividade, a grande 

aposta centra-se no conjunto de ações de cariz imaterial que permitirão promover a imagem de Ponte de Lima a 

nível nacional e internacional, difundindo aquilo que de melhor e de mais característico tem, nomeadamente ao 

nível do património e das tradições, e ainda atrair a população residente para o comércio de rua, bem como turistas 

e visitantes, reforçando a dinâmica urbana existente em Ponte de Lima e disponibilizar uma oferta hoteleira de 

qualidade no centro urbano de Ponte de Lima, em perfeita consonância com o difundido pela rede de Solares e 

Turismo em Espaço Rural existente no concelho. Destaque ainda para a ação relativa à reconversão das antigas 

pedreiras de Santo Ovídio (PARU.PTL.19), que visam reabilitar uma antiga zona industrial, revertendo as 

transformações negativas a que esta área foi votada durante anos e dotando-a de caraterísticas que permitam 

dar a conhecer a atividade associada à extração da pedra, que durante anos se revestiu de elevada importância 

no contexto concelhio. 
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4.3 Identificação e justificação das prioridades de investimento a mobilizar 

A candidatura do PARU de Ponte de Lima, desenvolvida no âmbito do Eixoà à- Qualidadeàa ie tal àdoàPrograma 

Operacional Regional do Norte 2014-2020 (Norte 2020), objetivo espe ífi oà P o ove àaà ualidadeàa ie tal,à

urbanística e paisagística dos territórios de baixa densidade e de ocupação dispersa enquanto fator de 

dife e iaç oà eà afi aç oà egio al  resulta da mobilização da Prioridade de Investimento 6.5 do Acordo de 

Parceria (Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e 

descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a 

promover medidas de redução de ruído). 

Face à realidade urbana de Ponte de Lima, onde a aposta na regeneração urbana é algo que se vem fazendo sentir 

ao longo de algumas décadas, refletida em intervenções de reabilitação ao nível do edificado público e do espaço 

público, o PARU de Ponte de Lima reveste-se de elevada importância enquanto meio que substancia a 

continuidade desta abordagem integrada ao processo de reabilitação, muito vocacionada para a revitalização do 

centro urbano, promovendo um conjunto de intervenções de reabilitação não só devidamente articuladas com as 

já efetuadas,  mas também que vão de encontro às necessidades que foram sendo identificadas ao longo dos 

anos, e de onde se realçam as constantes nas duas ARU delimitadas pelo município e na ORU de Ponte de Lima. 

Assim, a apresentação do PARU, enquanto documento enquadrador das ações elegíveis para financiamento no 

âmbito do Norte 2020, constitui uma oportunidade única de dotar o processo já em curso de reabilitação urbana 

de um muito relevante instrumento de financiamento, permitindo reforçar a politica de regeneração urbana 

municipal. 

Neste contexto, e atendendo às diversas intervenções de requalificação previamente efetuadas, a estratégia de 

regeneração urbana de Ponte de Lima assume o investimento público na requalificação do espaço público como 

a principal componente do processo e, complementarmente, a reabilitação e reconversão de equipamentos de 

utilização coletiva justificando, no âmbito da política municipal de desenvolvimento urbano, o recurso à PI 6.5, 

que, no quadro do Acordo de Parceria, consagra a elegibilidade para financiamento de intervenções de 

reabilitação de edifícios e de espaço público, promovidas pelas entidades públicas. 
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4.4 Síntese das principais realizações do PARU 

Os resultados e impactos do PARU de Ponte de Lima serão monitorizados e avaliados tendo por referência os 

indicadores de realização e de resultado definidos no Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020) para 

o objetivo P o ove àaà ualidadeàa ie tal,àu a ísti aàeàpaisagísti aàdosàte itó iosàdeà aixaàde sidadeàeàdeà

ocupação dispersa enquanto fator de dife e iaç oà eà afi aç oà egio al . Cumulativamente, são também 

considerados dois indicadores de realização complementares.  

As metas definidas para cada um dos indicadores de realização e resultado são as abaixo referidas, acompanhadas 

da identificação da respetiva meta regional: 

Indicadores de Realização Meta 2018 Meta 2023 
Metas 

regionais 

Norte 2020 

Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas 
urbanas (m²) 

148.200m² 362.550m² 800.000m² 

Edifícios públicos ou comerciais construídos ou 
renovados em áreas urbanas (m²) 

1.800m² 2.550m² 26.000m² 

Complementares 

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (nº) 79 104 
Sem meta 
regional 

População envolvida nas ações de cariz imaterial  
(n.º) 

3.800 7.800 
Sem meta 
regional 

Indicadores de Resultado Meta 2018 Meta 2023 
Metas 

regionais 

Norte 2020 
Aumento do grau de satisfação dos 

residentes que habitam em áreas com estratégias 
integradas de desenvolvimento urbano 

3 4 à  

Quadro 33 - Indicadores de realização e resultado e respetivas metas 

Fonte: Cotefis, 2016 

 

Relativamente aos mecanismos de recolha de dados para cálculo dos indicadores, será necessário garantir a 

articulação entre a monitorização do PARU e os serviços de gestão urbanísticas, com responsabilidades ao nível 

do controlo prévio das operações urbanísticas. 

Conjuntamente, revela-se também importante articular a monitorização do PARU com a do PDM de Ponte de Lima 

e com a elaboração dos relatórios de estado do ordenamento do território (REOT), que o Município, nos termos 

do RJIGT, deve elaborar periodicamente, tendo vista a avaliação da concretização das políticas de 

desenvolvimento territorial. 

O indicador de resultado referente ao grau de satisfação dos residentes deve ser monitorizado através da 

realização periódica de Inquéritos de Satisfação, que permitam aferir, em tempo útil, os impactos do PARU ao 

nível da perceção da qualidade de vida. 
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5. ModeloàdeàGove aç o 

 

 

Modelo de Gestão e Organização 

O modelo de governação do PARU de Ponte de Lima assenta nos princípios da participação e da subsidiariedade, 

garantindo a necessária articulação entre os diferentes níveis de governação do Programa Operacional Regional. 

Desta forma, propõe-se a seguinte estrutura funcional para a gestão e governação do PARU: órgão de 

coordenação política e estratégica; comissão de acompanhamento; e órgão de gestão. 

Ao órgão de coordenação política e estratégica são acometidas as funções de coordenação global do PARU, 

nomeadamente, a articulação política das intervenções públicas e privadas nos diferentes domínios de 

intervenção, o estabelecimento de contactos com as entidades com responsabilidades supramunicipais na gestão 

dos FEEI (Autoridade de Gestão do POR, ADC e outros), a aprovação dos relatórios de execução e a avaliação das 

propostas de reprogramação do PARU. Tratando-se de um órgão de coordenação global, deverá ser assegurado 

pelo executivo municipal. 

A comissão de acompanhamento deverá apoiar o órgão de coordenação política no acompanhamento da 

execução do PARU. Compete-lhe avaliar o alinhamento da execução do plano com os objetivos e metas fixadas 

para os vários eixos de intervenção, analisar os relatórios de execução e os resultados das avaliações realizadas 

pelo PO Norte e apresentar propostas que contribuam para a melhoria dos resultados do PARU. Da comissão de 

acompanhamento deverão fazer parte as entidades públicas com responsabilidades nos domínios de intervenção 

do PARU e os atores urbanos, beneficiários ou não, que desempenham um papel relevante no âmbito da 

prossecução da estratégia de regeneração urbana do Município (por exemplo, associações comerciais ou 

empresariais, associações culturais e recreativas, IPSS e outros agentes económicos). 

O órgão de gestão, composto por técnicos municipais com atribuições ao nível dos domínios de intervenção do 

PARU, assegurará funções ao nível da preparação, apresentação e acompanhamento das candidaturas das 

operações cujo beneficiário é o próprio Município, do apoio aos restantes beneficiários do PARU na preparação 

das candidaturas das operações, da monitorização e avaliação da execução do PARU e da informação e 

comunicação com os diversos agentes, privados e públicos, envolvidos na execução do PARU. 

Mecanismos de Acompanhamento e Avaliação  

Ao nível do acompanhamento do PARU de Ponte de Lima, propõe-seàu à ívelàdeàa o pa ha e toà exte o ,àso à

o princípio da participação, que garantirá o envolvimento de diferentes órgãos e a participação dos parceiros 

económicos e sociais e das organizações relevantes da comunidade local. A comissão de acompanhamento 
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reunirá, pelo menos, uma vez por ano, assegurando o acompanhamento contínuo da execução e participando nos 

momentos de avaliação intercalares e final. Envolverá um conjunto diversificado de entidades locais, desde que 

com intervenção local relevante nos principais domínios de intervenção do PARU. Participará no 

acompanhamento da execução do PARU e verificará os progressos alcançados na consecução dos seus objetivos, 

analisando todas as questões que afetem o seu desempenho, promovendo recomendações a partir das evidências 

de concretização e dos relatórios de avaliação e dos relatórios de progresso estratégico. 

áoà ívelàdoàa o pa ha e toà i te o ,àoàó g oàdeàgest oàdoàPá‘Uàse à espo s velàpelaà e olha, tratamento e 

verificação da informação referente à execução do plano e das suas operações, face aos indicadores de realização 

e de resultado contratualizados com o PO financiador. Cabe também ao órgão de gestão a responsabilidade pela 

implementação de um sistema de informação, que permita o registo sistemático da informação necessária ao 

acompanhamento da execução do PARU, informação essa que sustentará as reflexões estratégicas e os exercícios 

de avaliação da execução e as eventuais reprogramações do PARU. 

O órgão de gestão do PARU será responsável pela prestação de informação aos diferentes órgãos de governação, 

em especial à comissão de acompanhamento, de forma contínua e não condicionada aos calendários de reporte 

e de prestação pública de informação. Sem prejuízo, serão produzidos relatórios de execução anuais, reportados 

à execução do exercício financeiro do ano anterior, a remeter ao órgão de coordenação política e à comissão de 

acompanhamento do PARU, para análise, pronunciamento e elaboração de recomendações, e à Autoridade de 

Gestão do Norte 2020, para acompanhamento e controlo da execução do PARU, nos termos contratualizados. Ao 

longo do período de programação do PARU, o Município de Ponte de Lima garantirá a elaboração de Relatórios 

Anuais de Avaliação e de um Relatório de Progresso Estratégico, a realizar no período intercalar de execução do 

PARU, com referência a 31 de dezembro de 2018. 

No âmbito dos instrumentos de acompanhamento e avaliação do PARU, será ainda assegurada a avaliação ex post, 

em estreita colaboração com a Autoridade de Gestão do POR Norte, para examinar a eficácia e eficiência do PARU 

de Ponte de Lima para a consecução dos seus objetivos e o seu contributo para a estratégia da Região Norte, 

tendo em conta as metas contratualizadas. 

Na observância do princípio da transparência e da prestação de contas, serão tornados públicos os relatórios de 

execução e de avaliação anuais e o relatório de progresso estratégico, bem como se garantirá a divulgação e 

publicitação dos apoios concedidos e dos seus resultados, garantindo-se, desta forma, que os agentes urbanos e 

as populações se reveem nas medidas implementadas com os recursos nacionais e comunitários, aproximando o 

cidadão dos fundos estruturais e os fundos estruturais do cidadão. 

Envolvimento e Responsabilidade dos Parceiros 

A governação do PARU de Ponte de Lima prevê uma execução articulada entre vários níveis de governação, 

potenciando a experiência e o conhecimento técnico dos intervenientes relevantes. Para além das estritas funções 

de acompanhamento, certificação, auditoria e controlo, perspetiva-se uma atuação concertada prévia para a 
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otimização das intervenções de cada entidade, com atuações preventivas para uma execução mais eficiente e 

eficaz do PARU. 

O modelo de governação do PARU de Ponte de Lima promove um forte envolvimento dos diferentes parceiros na 

execução e avaliação do plano. Desde logo, os parceiros institucionais, económicos e sociais, e as organizações 

relevantes da comunidade local que integram a comissão de acompanhamento, estrutura que reunirá 

periodicamente e tem como principal atribuição a análise da execução do PARU e proceder à sua avaliação, 

resultando em recomendações e indicações ao órgão de coordenação política e estratégica. As entidades parceiras 

têm assim um papel de acompanhamento estratégico e de avaliação da execução do PARU, adicionado da 

capacidade de influenciar a adaptação e acomodação das suas leituras e recomendações na execução futura do 

PARU. 

No âmbito da execução do PARU, assume uma enorme importância a participação de diversos atores locais, na 

qualidade de promotores privados, assumindo a responsabilidade de beneficiários e de executores das operações 

contempladas no PARU. Este envolvimento institucional apresenta-se como um fator crítico para se garantir a 

complementaridade entre as intervenções de iniciativa pública e o investimento privado, indispensável à 

prossecução dos objetivos de regeneração e revitalização urbana.  
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Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao 

longo dos últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da 

preservação do património construído;

• Dinamizar as atividades económicas urbanas, nomeadamente o comércio, os serviços, a 

restauração e a hotelaria;

• Garantir uma correta integração social das distintas comunidades locais, defendendo 

uma abordagem social inclusiva.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção

PARU.PTL.01 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Habitação Social do Bairro 

da Zona da Escola Técnica (IHRU)



Meta

10.000

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

30.11.2016 30.05.2017

TOTAIS 424.000 € 0 € 424.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 424.000 € 0 € 424.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Descrição

O espaço público envolvente à Habitação Social do Bairro da Zona da Escola Técnica, que 

confina também com a Escola Básica António Feijó e com a Escola Secundária de Ponte de 

Lima, encontra-se em avançado estado de degradação, de onde sobressaem 

negativamente as zonas de circulação pedonal, em betonilha esquartelada, a desfazerem-

se. Neste sentido, prevê-se a requalificação deste espaço público, dotando-o de espaços de 

circulação pedonal contínuos, de zonas de estadia funcionais e de verdes de 

enquadramento corretamente articulados com a malha urbana, garantindo a inclusão de 

infraestruturas de iluminação e de mobiliário urbano.

Esta intervenção permitirá dar continuidade ao processo de reabilitação e regeneração 

urbana que vem sendo implementado na vila de Ponte de Lima nos últimos anos. Por outro 

lado, um espaço público qualificado permitirá garantir um maior apoio às funções 

presentes e/ou que se pretende que venham a ser implementadas no edificado confinante.

Importa ainda referir a intervenção prevista para o edificado confinante, garantindo assim 

uma intervenção integrada (ao nível do edificado e do espaço público).

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.02 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro da Zona da Escola Técnica 

(IHRU) - 1.ª Fase

• PARU.PTL.07 - Requalificação do Parque da Lapa

• PARU.PTL.15 - Requalificação da Rua General Norton de Matos

• PARU.PTL.16 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro da Zona da Escola Técnica 





Meta

Município Ponte de Lima

Objetivos 

Específicos

Designação da 

Intervenção

PARU.PTL.02 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro da Zona da Escola Técnica 

(IHRU) - 1.ª Fase

Câmara Municipal de Ponte de Lima
Entidade 

Responsável

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Tipologia 

• Promover a reabilitação de edificado de âmbito social;

• Garantir uma correta integração social das distintas comunidades locais, defendendo 

uma abordagem social inclusiva.

Indicadores de Realização

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Código Descrição

Área de 

Intervenção

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.01 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Habitação Social do Bairro 

da Zona da Escola Técnica (IHRU)

• PARU.PTL.16 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro da Zona da Escola Técnica 

(IHRU) - 2.ª Fase

• PARU.PTL.18 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro Dr. Luís Cunha Nogueira

Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a equipamentos 

de utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou privados, com idade igual ou 

superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação 

igual ou inferior a 2, determinado nos termos do estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 266 

-B/2012, de 31 de dezembro

Descrição

Prevê-se a reabilitação de 2 edifícios/ blocos (bloco 3 e bloco 4) adstritos à Habitação Social 

do Bairro da Zona da Escola Técnica (IHRU), intervindo ao nível das fachadas e da 

cobertura (recuperação/ substituição de telhado, reparação de paredes e vão exteriores e 

aplicação de caixilhos e vidros duplos). Esta ação será devidamente complementada e 

articulado com a intervenção prevista para o espaço público envolvente, garantindo assim 

uma intervenção integrada (ao nível do edificado e do espaço público).



1.000

46

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Público Privado Total

Início Fim

0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

0 €

30.12.2016 30.05.2017

TOTAIS 639.000 €

Calendarização do Investimento

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

0 € 639.000 €

Certificações

Empreitadas 639.000 € 0 € 639.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

0 € 0 €

0 €

Ações imateriais 0 €

O.06.05.04.C 

0 € 0 €

Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Observações

Estrutura de Custos do Investimento

Estudos e projetos



Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Descrição

Através da requalificação da Rua Conde de Bertiandos pretende-se dar continuidade ao 

processo de reabilitação e regeneração urbana que vem sendo implementado na vila de 

Ponte de Lima nos últimos anos, por forma a garantir uma visão de conjunto cuidada, 

qualificada e de linguagem similar, que se coadune com as atuais necessidades da 

população. Esta intervenção ao nível do espaço público preconiza espaços de circulação 

pedonal contínuos e zonas de estadia funcionais, corretamente articulados com a malha 

urbana, garantindo uma melhor articulação entre a função de circulação rodoviária e a 

função de circulação pedonal e de lazer, bem como a inclusão de infraestruturas de 

iluminação pública e de mobiliário urbano.

Por outro lado, um espaço público qualificado permitirá garantir um maior apoio às 

funções presentes e/ou que se pretende que venham a ser implementadas no edificado 

confinante.

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao 

longo dos últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da 

preservação do património construído;

• Valorizar as portas de entrada na vila.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.03 - Requalificação da Rua Conde de Bertiandos



Meta

11.000

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

30.09.2016 30.11.2017

TOTAIS 964.600 € 0 € 964.600 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 964.600 € 0 € 964.600 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada

• PARU.PTL.09 - Incentivo à modernização do comércio tradicional e da restauração

• PARU.PTL.10 - Projeto de apoio à revitalização do comércio local: Iniciativa "Reabilitação 

Comercial do Centro Histórico de Ponte de Lima"

• PARU.PTL.11 - Incentivo à reabilitação do parque habitacional do Centro Histórico de 

Ponte de Lima: Iniciativa "Habitar Ponte de Lima"

• PARU.PTL.17 - Requalificação da Rua Dr. Luís da Cunha Nogueira

• PARU.PTL.21 - Requalificação da envolvente ao Centro de Saúde



Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima 

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo e Frente ribeirinha de Ponte de Lima

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Garantir a reorganização espacial das áreas públicas urbanas que se encontram 

“ultrapassadas” e que já não respondem devidamente às solicitações de que são alvo;

• Dotar o espaço público de condições ótimas, enfatizando a sua capacidade polarizadora 

e reforçando o seu papel enquanto elemento fulcral de apoio às funções presentes no 

edificado.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.04 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Expolima



Meta

33.000

Empreitadas 1.696.000 € 0 € 1.696.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Descrição

O município de Ponte de Lima, consciente das potencialidades que os grandes eventos 

significam para o concelho, sobretudo ao nível das empresas locais e do seu crescimento 

económico, continua a apostar em eventos diferenciadores e heterogéneos que vão de 

encontro aos mais diversos públicos-alvo, tornando-se fundamental levar a cabo a 

edificação de um espaço polivalente que acolha condignamente esses mesmos eventos. É 

neste sentido que se encontra prevista a construção de um novo edifício (deverá ficar 

concluído durante o primeiro semestre de 2017), nas imediações do parque de exposições 

da Expolima, destinado ao Pavilhão de Feiras e Exposições, equipamento que se prevê ter 

grande retorno na economia local, criando emprego, gerando riqueza e dinâmica 

empresarial.

Face às condições atuais do espaço público envolvente de suporte, bem como à 

necessidade de intervenção no espaço afeto à Expolima, em virtude da nova construção 

que será aqui implementada, pretende-se proceder à reorganização espacial deste amplo 

espaço público: (1) garantindo a continuidade espacial com a Alameda de S. João e uma 

relação mais genuína com a frente ribeirinha e com o centro da vila de Ponte de Lima, (2) 

enfatizando a relação de proximidade com a Capela de S. João, (3) definindo novos 

alinhamentos das áreas pedonais de circulação e estadia, que serão mais amplas e 

generosas do que as atualmente existentes, dando uma resposta mas eficaz em alturas de 

feiras e das demais atividades aqui desenvolvidas que atraem grande fluxo de pessoas e (4) 

garantindo uma melhor articulação entre a função de circulação rodoviária e a função de 

circulação pedonal e de lazer, bem como a inclusão de infraestruturas de iluminação 

pública e de mobiliário urbano.

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.06 - Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de Fora

• PARU.PTL.12 - Dinamização cultural, económica e social da Vila de Ponte de Lima: 

Iniciativas "Em Época Baixa Ponte de Lima em Alta" e "Ponte de Lima Convida"

• PARU.PTL.20 - Requalificação da Praça Nova de S. João



Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

30.09.2016 27.09.2017

TOTAIS 1.696.000 € 0 € 1.696.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €



Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima  e ARU adjacente ao núcleo central

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo e Frente ribeirinha de Ponte de Lima

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Disseminar a estratégia de reabilitação e de regeneração urbana em Além-da-Ponte, 

numa ótica de abordagem integrada que possibilite atenuar eficazmente as diferenças 

visíveis nas duas margens do rio Lima;

• Enfatizar a relação entre as duas margens do rio Lima;

• Alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao 

longo dos últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da 

preservação do património construído.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.05 - Requalificação das Ruas do Centro Histórico de Arcozelo



Meta

25.000

Calendarização do Investimento Início Fim

30.07.2016 26.09.2017

TOTAIS 1.537.000 € 0 € 1.537.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 1.537.000 € 0 € 1.537.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Descrição

Muito embora tenham ocorrido algumas intervenções recentes de reabilitação de 

edificado no centro histórico de Arcozelo, localizado em Além-da-Ponte, o mesmo não 

aconteceu com o espaço público, que apresenta atualmente bastantes debilidades. Por 

forma a garantir uma intervenção integrada, bem como a preconizar uma abordagem de 

reabilitação urbana que não se centre exclusivamente na margem esquerda do rio Lima, 

pretende-se requalificar as Ruas do Centro Histórico de Arcozelo. Esta intervenção ao nível 

do espaço público garantirá espaços de circulação pedonal contínuos e zonas de estadia 

funcionais, tornando-o mais atrativo para o peão, permitindo ainda apoiar devidamente 

as funções presentes e/ou que se pretende que venham a ser implementadas no edificado 

confinante, bem como garantir uma melhor articulação entre a função de circulação 

rodoviária e a função de circulação pedonal e de lazer.

Cumulativamente, esta intervenção de reabilitação permitirá que o município prossiga com 

a intervenção levada a cabo na Praça da Alegria, porta de entrada na margem direita/ 

Arcozelo para quem atravessa a Ponte Velha.

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada

• PARU.PTL.11 - Incentivo à reabilitação do parque habitacional do Centro Histórico de 

Ponte de Lima: Iniciativa "Habitar Ponte de Lima"

• PARU.PTL.13 - Requalificação da Zona Urbana de S. Gonçalo



Observações



Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo e Frente ribeirinha de Ponte de Lima

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Valorizar as portas de entrada na vila;

• Alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao 

longo dos últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da 

preservação do património construído.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.06 - Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de Fora



Meta

6.000

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 530.000 € 0 € 530.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Descrição

A Rua do Arrabalde de S. João de Fora, rua histórica de Ponte de Lima que assume alguma 

importância no contexto urbano, parte diretamente do centro da vila (Largo de Camões) 

para nascente, assumindo, a par da Alameda de S. João, ligação à Expolima.

Pretende-se proceder à reabilitação do espaço público conformado por esta importante 

via, em toda a sua extensão, de modo a garantir uma visão de conjunto cuidada, 

qualificada e de linguagem similar. Esta intervenção ao nível do espaço público garantirá 

espaços de circulação pedonal contínuos e com perfil mais desafogado e zonas de estadia 

funcionais, tornando-o mais atrativo para o peão e permitindo, deste modo, apoiar 

devidamente as funções presentes e/ou que se pretende que venham a ser implementadas 

no edificado confinante, enfatizando a função comercial e de serviços já patente 

atualmente e assumindo-se como enquadramento qualificado de alguns imóveis de 

interesse público, tal como a Casa Garrida e a Casa de Nossa Senhora da Aurora. Importa 

também garantir uma melhor articulação entre a função de circulação rodoviária e a 

função de circulação pedonal e de lazer, bem como a inclusão de infraestruturas de 

iluminação pública e de mobiliário urbano.

Com esta intervenção, o município está a contribuir para a prossecução do processo de 

reabilitação e regeneração urbana que vem sendo implementado na vila de Ponte de Lima 

nos últimos anos.

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.04 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Expolima

• PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada

• PARU.PTL.09 - Incentivo à modernização do comércio tradicional e da restauração

• PARU.PTL.10 - Projeto de apoio à revitalização do comércio local: Iniciativa "Reabilitação 

Comercial do Centro Histórico de Ponte de Lima"

• PARU.PTL.11 - Incentivo à reabilitação do parque habitacional do Centro Histórico de 

Ponte de Lima: Iniciativa "Habitar Ponte de Lima"

• PARU.PTL.20 - Requalificação da Praça Nova de S. João



Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

30.09.2016 29.06.2017

TOTAIS 530.000 € 0 € 530.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €



Meta

Descrição

Atendendo ao caráter atual do Parque da Lapa, espaço com potencial mas pouco utilizado 

pela população, pretende-se proceder à recuperação do espaço existente, valorizando as 

espécies arbóreas e arbustivas presentes, bem como os elementos arquitetónicos 

enquadradores deste espaço verde urbano, e ainda incluir iluminação pública e mobiliário 

urbano/ equipamentos de suporte à atividade de recreio e lazer. A relação de proximidade 

com a Capela da Lapa revela-se fundamental para a determinação de um espaço público 

de estadia de qualidade, que beneficia de uma localização estratégica no contexto urbano.

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.01 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Habitação Social do Bairro 

da Zona da Escola Técnica (IHRU)

• PARU.PTL.15 - Requalificação da Rua General Norton de Matos

Indicadores de Realização

Código Descrição

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Promover a recuperação de infraestruturas verdes, enfatizando o seu carácter de estadia 

e reforçando a sua relação e interação com a malha urbana;

• Disponibilizar zonas de circulação pedonal contínuas e espaços de estadia únicos.

Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.07 - Requalificação do Parque da Lapa

Área de 

Intervenção



8.000

0 € 477.000 €

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

30.01.2017 30.05.2017

0 € 0 € 0 €

TOTAIS 477.000 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Certificações

Empreitadas 477.000 € 0 € 477.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)



Tipologia 

Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a equipamentos 

de utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou privados, com idade igual ou 

superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação 

igual ou inferior a 2, determinado nos termos do estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 266 

-B/2012, de 31 de dezembro

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao 

longo dos últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da 

preservação do património construído;

• Promover a reabilitação do edificado de propriedade privada destinado a habitação, 

comércio e serviços; 

• Fixar população no centro urbano, incentivando os privados para a reabilitação do 

parque edificado, dinamizando o mercado de arrendamento e garantindo uma oferta 

diversificada de habitação em edifícios reabilitados (permitindo fixar, a título de exemplo, 

os estudantes que frequentam o ensino profissional e superior);

• Revitalizar socialmente a área urbana, atraindo população mais jovem e ativa;

•Reverter a tendência de elevado número de alojamentos utilizados como segunda 

habitação;

• Disponibilizar uma oferta hoteleira de qualidade no centro urbano de Ponte de Lima, em 

perfeita consonância com o difundido pela rede de Solares e Turismo em Espaço Rural 

existente no concelho;

• Dinamizar as atividades económicas urbanas, nomeadamente o comércio, os serviços, a 

restauração e a hotelaria.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada



Meta

1.150

10

Calendarização do Investimento Início Fim

01.01.2017 31.12.2020

TOTAIS 0 € 1.700.000 € 1.700.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 51.000 € 51.000 €

Empreitadas 0 € 1.530.000 € 1.530.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 119.000 € 119.000 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Descrição

Esta ação visa a reabilitação do edificado de propriedade privada, sendo dirigida aos 

edifícios em mau estado de conservação identificados em Ponte de Lima. Com o objetivo 

de concretizar a sua reabilitação ou reconversão funcional, concede-se prioridade ao uso 

habitacional e ao investimento em áreas comerciais ou de serviços que contribuam de 

forma direta para o aproveitamento dos recursos endógenos mais relevantes, 

nomeadamente os investimentos na hotelaria, comércio tradicional e outros serviços 

turísticos.

As intervenções de reabilitação do edificado de propriedade privada serão apoiadas 

através do Instrumento Financeiro de Reabilitação e Regeneração Urbana (IFRRU), na 

modalidade de apoio reembolsável. 

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.03 - Requalificação da Rua Conde de Bertiandos

• PARU.PTL.05 - Requalificação das Ruas do Centro Histórico de Arcozelo

• PARU.PTL.06 - Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de Fora

• PARU.PTL.10 - Projeto de apoio à revitalização do comércio local: Iniciativa "Reabilitação 

Comercial do Centro Histórico de Ponte de Lima"

• PARU.PTL.11 - Incentivo à reabilitação do parque habitacional do Centro Histórico de 

Ponte de Lima: Iniciativa "Habitar Ponte de Lima"

• PARU.PTL.13 - Requalificação da Zona Urbana de S. Gonçalo

• PARU.PTL.14 - Requalificação da Rua Agostinho José Taveira

• PARU.PTL.15 - Requalificação da Rua General Norton de Matos

• PARU.PTL.17 - Requalificação da Rua Dr. Luís da Cunha Nogueira



Observações

O investimento privado previsto inclui 340.000€ FEDER alocado a instrumento financeiro



Tipologia 

Desenvolvimento de ações com vista à gestão e animação da área urbana, à promoção da 

atividade económica, à valorização dos espaços urbanos e à mobilização das comunidades 

locais

Descrição

Pretende-se levar a cabo uma série de ações imateriais (tais como formações e workshops) 

que visam incentivar os lojistas e responsáveis pelos restaurantes locais a melhorar o seu 

espaço, a torná-lo mais apelativo, trabalhando no sentido de conjugar a aposta nos 

produtos tradicionais com a prestação de um serviço de excelência, que agrade à 

população residente, aos visitantes e aos turistas, nas suas diversas faixas etárias. Esta 

ação permitirá garantir atratividade e dinamizar a economia local.

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.03 - Requalificação da Rua Conde de Bertiandos

• PARU.PTL.06 - Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de Fora

• PARU.PTL.10 - Projeto de apoio à revitalização do comércio local: Iniciativa "Reabilitação 

Comercial do Centro Histórico de Ponte de Lima"

• PARU.PTL.13 - Requalificação da Zona Urbana de S. Gonçalo

• PARU.PTL.14 - Requalificação da Rua Agostinho José Taveira

• PARU.PTL.15 - Requalificação da Rua General Norton de Matos

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Valorizar o comércio tradicional, criando uma oferta distinta e de qualidade;

• Atrair a população residente para o comércio de rua, bem como turistas e visitantes, 

reforçando a dinâmica urbana existente em Ponte de Lima;

• Potenciar a antiga tradição comercial presente nos edifícios confinantes com alguns 

espaços públicos específicos (praças e eixos urbanos);

• Revitalizar socialmente a área urbana, atraindo população mais jovem e ativa.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.09 - Incentivo à modernização do comércio tradicional e da restauração



Meta

200

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

30.09.2016 30.12.2020

TOTAIS 6.150 € 0 € 6.150 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 0 € 0 € 0 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 6.150 € 0 € 6.150 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)



Descrição

O município de Ponte de Lima, consciente da falta de visão/ limitação dos comerciantes 

fixados no centro urbano da vila, que ainda se encontram muito agarrados ao passado e 

que deixaram os seus negócios “parar no tempo”, pretende desenvolver um projeto que 

visa revitalizar o comércio local. Este projeto compreende um estudo detalhado do 

panorama comercial atual, o desenvolvimento de uma estratégia que visa reverter a 

situação atual e ainda a colocação em prática de ações concretas que permitam tornar o 

comércio tradicional mais dinâmico e apelativo.

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.03 - Requalificação da Rua Conde de Bertiandos

• PARU.PTL.06 - Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de Fora

• PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada

• PARU.PTL.09 - Incentivo à modernização do comércio tradicional e da restauração

• PARU.PTL.13 - Requalificação da Zona Urbana de S. Gonçalo

• PARU.PTL.14 - Requalificação da Rua Agostinho José Taveira

• PARU.PTL.15 - Requalificação da Rua General Norton de Matos

Indicadores de Realização

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Valorizar o comércio existente e promover novas tipologias e novas abordagens;

• Atrair a população residente para o comércio de rua, bem como turistas e visitantes, 

reforçando a dinâmica urbana existente em Ponte de Lima;

• Revitalizar socialmente a área urbana, atraindo população mais jovem e ativa.

Tipologia 

Desenvolvimento de ações com vista à gestão e animação da área urbana, à promoção da 

atividade económica, à valorização dos espaços urbanos e à mobilização das comunidades 

locais

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção

PARU.PTL.10 - Projeto de apoio à revitalização do comércio local: Iniciativa "Reabilitação 

Comercial do Centro Histórico de Ponte de Lima e Arcozelo"

Área de 

Intervenção



Meta

300

0 € 61.500 €

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

01.01.2017 30.12.2017

0 € 0 € 0 €

TOTAIS 61.500 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Certificações

Empreitadas 0 € 0 € 0 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 61.500 € 0 € 61.500 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Código Descrição

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)



Tipologia 

Desenvolvimento de ações com vista à gestão e animação da área urbana, à promoção da 

atividade económica, à valorização dos espaços urbanos e à mobilização das comunidades 

locais

Descrição

De modo a dar a conhecer devidamente os pressupostos da reabilitação urbana e quais os 

benefícios a que a população tem direito, garantindo uma participação ativa da população 

e despertando o seu interesse para o processo de reabilitação e regeneração urbana, 

pretende-se promover ações de sensibilização diversas (tais como palestras, distribuição de 

folhetos informativos, divulgação em meios sociais).

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Promover a reabilitação do edificado de propriedade privada destinado a habitação, 

comércio e serviços; 

• Fixar população no centro urbano, incentivando os privados para a reabilitação do 

parque edificado, dinamizando o mercado de arrendamento e garantindo uma oferta 

diversificada de habitação em edifícios reabilitados (permitindo fixar, a título de exemplo, 

os estudantes que frequentam o ensino profissional e superior);

• Revitalizar socialmente a área urbana, atraindo população mais jovem e ativa;

• Dinamizar as atividades económicas urbanas, nomeadamente o comércio, os serviços, a 

restauração e a hotelaria.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção

PARU.PTL.11 - Incentivo à reabilitação do parque habitacional do Centro Histórico de 

Ponte de Lima e Arcozelo: Iniciativa "Habitar Ponte de Lima"



Meta

1.500

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

01.01.2017 30.07.2017

TOTAIS 8.856 € 0 € 8.856 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 0 € 0 € 0 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 8.856 € 0 € 8.856 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.03 - Requalificação da Rua Conde de Bertiandos

• PARU.PTL.05 - Requalificação das Ruas do Centro Histórico de Arcozelo

• PARU.PTL.06 - Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de Fora

• PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada

• PARU.PTL.13 - Requalificação da Zona Urbana de S. Gonçalo

• PARU.PTL.14 - Requalificação da Rua Agostinho José Taveira

• PARU.PTL.15 - Requalificação da Rua General Norton de Matos

• PARU.PTL.17 - Requalificação da Rua Dr. Luís da Cunha Nogueira



ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Valorizar o património arquitetónico, arqueológico e natural;

• Apostar no património cultural, nas suas diversas vertentes, enquanto fator 

diferenciador;

• Reforçar o programa cultural, articulando uma aposta nos valores culturais tradicionais e 

na divulgação de novas expressões de arte;

• Reforçar as diversas iniciativas que visam promover a imagem de Ponte de Lima a nível 

nacional e internacional, difundindo aquilo que de melhor e de mais característico tem, 

nomeadamente ao nível do património e das tradições;

•Reverter a tendência de elevado número de alojamentos utilizados como segunda 

habitação;

• Atrair a população residente para o comércio de rua, bem como turistas e visitantes, 

reforçando a dinâmica urbana existente em Ponte de Lima.

Tipologia 

Desenvolvimento de ações com vista à gestão e animação da área urbana, à promoção da 

atividade económica, à valorização dos espaços urbanos e à mobilização das comunidades 

locais

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção

PARU.PTL.12 - Dinamização cultural, económica e social da Vila de Ponte de Lima: 

Iniciativas "Em Época Baixa Ponte de Lima em Alta" e "Ponte de Lima Convida"

Área de 

Intervenção



Meta

4.000

0 € 147.600 €

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

30.09.2016 31.12.2020

0 € 0 € 0 €

TOTAIS 147.600 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Certificações

Empreitadas 0 € 0 € 0 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 147.600 € 0 € 147.600 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Descrição

Durante o período de vigência do PARU, pretende-se desenvolver um conjunto de ações 

imateriais de cariz cultural e social de âmbito alargado destinadas, por um lado, à 

população residente (dinamizando a comunidade local) e, por outro, a turistas e visitantes 

(garantindo um maior fluxo de população não residente, por forma a aumentar a 

atratividade de concelho e a gerar um impacto positivo na economia local). Para tal revela-

se também necessário proceder à devida publicitação destas iniciativas, bem como dar a 

conhecer aquilo que melhor carateriza a vila e aquilo que de mais original e tradicional 

tem. 

Esta ação está em linha com aquilo que o município tem vindo a concretizar nos últimos 

anos.

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.04 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Expolima

• PARU.PTL.19 - Reconversão das antigas pedreiras de Santo Ovídio

• PARU.PTL.20 - Requalificação da Praça Nova de S. João

Indicadores de Realização

Código Descrição

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)



Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Descrição

Por forma a garantir uma intervenção integrada, alavancando a reabilitação do edificado 

de propriedade privada, bem como a preconizar uma abordagem de reabilitação urbana 

que não se centre exclusivamente na margem esquerda do rio Lima, pretende-se 

requalificar a zona urbana de S. Gonçalo. Esta intervenção ao nível do espaço público 

preconiza espaços de circulação pedonal contínuos e zonas de estadia funcionais, 

corretamente articulados com a malha urbana, garantindo uma melhor articulação entre 

a função de circulação rodoviária e a função de circulação pedonal e de lazer, bem como a 

inclusão de infraestruturas de iluminação pública e de mobiliário urbano, por forma a 

apoiar devidamente as funções presentes e/ou que se pretende que venham a ser 

implementadas no edificado confinante.

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Disseminar a estratégia de reabilitação e de regeneração urbana em Além-da-Ponte, 

numa ótica de abordagem integrada que possibilite atenuar eficazmente as diferenças 

visíveis nas duas margens do rio Lima;

• Enfatizar a relação entre as duas margens do rio Lima;

• Alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao 

longo dos últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da 

preservação do património construído;

• Dinamizar as atividades económicas urbanas, nomeadamente o comércio, os serviços, a 

restauração e a hotelaria.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.13 - Requalificação da Zona Urbana de S. Gonçalo



Meta

11.000

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

01.02.2018 31.07.2018

TOTAIS 371.000 € 0 € 371.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 371.000 € 0 € 371.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.05 - Requalificação das Ruas do Centro Histórico de Arcozelo

• PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada

• PARU.PTL.09 - Incentivo à modernização do comércio tradicional e da restauração

• PARU.PTL.10 - Projeto de apoio à revitalização do comércio local: Iniciativa "Reabilitação 

Comercial do Centro Histórico de Ponte de Lima"

• PARU.PTL.11 - Incentivo à reabilitação do parque habitacional do Centro Histórico de 

Ponte de Lima: Iniciativa "Habitar Ponte de Lima"



Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo e Frente ribeirinha de Ponte de Lima

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao 

longo dos últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da 

preservação do património construído;

• Dinamizar as atividades económicas urbanas, nomeadamente o comércio, os serviços, a 

restauração e a hotelaria;

• Potenciar a antiga tradição comercial presente nos edifícios confinantes com alguns 

espaços públicos específicos (praças e eixos urbanos);

• Atrair a população residente para o comércio de rua, bem como turistas e visitantes, 

reforçando a dinâmica urbana existente em Ponte de Lima.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.14 - Requalificação da Rua Agostinho José Taveira



Meta

8.500

Calendarização do Investimento Início Fim

TOTAIS 742.000 € 0 € 742.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 742.000 € 0 € 742.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Descrição

A Rua Agostinho José Taveira assume-se como uma das ruas que possibilita uma ligação 

direta ao centro urbano da vila de Ponte de Lima. Rua de assumida função comercial/ 

serviços e elemento físico de suporte de alguns imóveis de interesse público e de 

importantes equipamentos culturais no contexto urbano, tal como o Teatro Diogo 

Bernardes e o Arquivo Municipal, pretende-se enfatizar a sua importância no contexto da 

vila, garantindo a reabilitação do espaço público que conforma, nomeadamente no 

tocante aos espaços de circulação pedonal e de estadia, que se querem contínuos e com 

dimensões mais generosas, dotados de adequadas infraestruturas de iluminação pública e 

de mobiliário urbano e corretamente articulados com a função de circulação rodoviária, 

permitindo ainda apoiar devidamente as funções presentes e/ou que se pretende que 

venham a ser implementadas no edificado confinante.

Com esta intervenção, o município está a contribuir para a prossecução do processo de 

reabilitação e regeneração urbana que vem sendo implementado na vila de Ponte de Lima 

nos últimos anos.

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada

• PARU.PTL.09 - Incentivo à modernização do comércio tradicional e da restauração

• PARU.PTL.10 - Projeto de apoio à revitalização do comércio local: Iniciativa "Reabilitação 

Comercial do Centro Histórico de Ponte de Lima"

• PARU.PTL.11 - Incentivo à reabilitação do parque habitacional do Centro Histórico de 

Ponte de Lima: Iniciativa "Habitar Ponte de Lima"

• PARU.PTL.15 - Requalificação da Rua General Norton de Matos



Observações

30.03.2018 25.12.2018



Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo e Frente ribeirinha de Ponte de Lima

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao 

longo dos últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da 

preservação do património construído;

• Dinamizar as atividades económicas urbanas, nomeadamente o comércio, os serviços, a 

restauração e a hotelaria;

• Potenciar a antiga tradição comercial presente nos edifícios confinantes com alguns 

espaços públicos específicos (praças e eixos urbanos);

• Atrair a população residente para o comércio de rua, bem como turistas e visitantes, 

reforçando a dinâmica urbana existente em Ponte de Lima.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.15 - Requalificação da Rua General Norton de Matos



Meta

3.600

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 318.000 € 0 € 318.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Descrição

A Rua General Norton de Matos, vulgarmente conhecida como “Rua do Pinheiro” foi, 

durante décadas, a rua comercial de maior destaque de Ponte de Lima. Não usufruindo 

atualmente da importância de outros tempos, continua ainda hoje a ser uma das mais 

caraterísticas ruas do centro urbano de Ponte de Lima.

Com o intuito de recuperar a imagem e a importância de outros tempos, pretende-se 

intervir no espaço público conformado por esta rua, em toda a sua extensão, de modo a 

garantir uma visão de conjunto cuidada, qualificada e de linguagem similar. Esta 

intervenção ao nível do espaço público preconiza espaços de circulação pedonal contínuos 

e zonas de estadia funcionais, corretamente articulados com a malha urbana, garantindo 

uma melhor articulação entre a função de circulação rodoviária e a função de circulação 

pedonal e de lazer, bem como a inclusão de infraestruturas de iluminação pública e de 

mobiliário urbano. Por outro lado, contribuirá para o reforço da função comercial e de 

serviços que embora mais débil atualmente, ainda se encontra presente.

Com esta intervenção, o município está a contribuir para a prossecução do processo de 

reabilitação e regeneração urbana que vem sendo implementado na vila de Ponte de Lima 

nos últimos anos.

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.01 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Habitação Social do Bairro 

da Zona da Escola Técnica (IHRU)

• PARU.PTL.07 - Requalificação do Parque da Lapa

• PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada

• PARU.PTL.09 - Incentivo à modernização do comércio tradicional e da restauração

• PARU.PTL.10 - Projeto de apoio à revitalização do comércio local: Iniciativa "Reabilitação 

Comercial do Centro Histórico de Ponte de Lima"

• PARU.PTL.11 - Incentivo à reabilitação do parque habitacional do Centro Histórico de 

Ponte de Lima: Iniciativa "Habitar Ponte de Lima"

• PARU.PTL.14 - Requalificação da Rua Agostinho José Taveira



Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

01.02.2018 30.07.2018

TOTAIS 318.000 € 0 € 318.000 €



Meta

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção

PARU.PTL.16 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro da Zona da Escola Técnica 

(IHRU) - 2.ª Fase

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Promover a reabilitação de edificado de âmbito social;

• Garantir uma correta integração social das distintas comunidades locais, defendendo 

uma abordagem social inclusiva.

Tipologia 

Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a equipamentos 

de utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou privados, com idade igual ou 

superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação 

igual ou inferior a 2, determinado nos termos do estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 266 

-B/2012, de 31 de dezembro

Descrição

Prevê-se a reabilitação dos blocos 1 e 2 (não contemplados na 1ªfase) adstritos à 

Habitação Social do Bairro da Zona da Escola Técnica (IHRU), intervindo ao nível das 

fachadas e da cobertura (recuperação/ substituição de telhado, reparação de paredes e 

vão exteriores e aplicação de caixilhos e vidros duplos). Esta ação será devidamente 

complementada e articulado com a intervenção prevista para o espaço público envolvente, 

garantindo assim uma intervenção integrada (ao nível do edificado e do espaço público).

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.01 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Habitação Social do Bairro 

da Zona da Escola Técnica (IHRU)

• PARU.PTL.02 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro da Zona da Escola Técnica 

(IHRU) - 1.ª Fase

• PARU.PTL.18 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro Dr. Luís Cunha Nogueira

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)



100

18

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 318.000 € 0 € 318.000 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

TOTAIS 318.000 € 0 € 318.000 €

Observações

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Calendarização do Investimento Início Fim

01.03.2018 01.08.2018



Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Descrição

Através da requalificação da Rua Dr. Luís da Cunha Nogueira pretende-se dar continuidade 

ao processo de reabilitação e regeneração urbana que vem sendo implementado na vila de 

Ponte de Lima nos últimos anos, por forma a garantir uma visão de conjunto cuidada, 

qualificada e de linguagem similar, que se coadune com as atuais necessidades da 

população. Esta intervenção ao nível do espaço público preconiza espaços de circulação 

pedonal contínuos e zonas de estadia funcionais, corretamente articulados com a malha 

urbana, garantindo uma melhor articulação entre a função de circulação rodoviária e a 

função de circulação pedonal e de lazer, bem como a inclusão de infraestruturas de 

iluminação pública e de mobiliário urbano. Por outro lado, um espaço público qualificado 

permitirá garantir um maior apoio às funções presentes e/ou que se pretende que venham 

a ser implementadas no edificado confinante.

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Alavancar o investimento privado e/ou potenciar aquele que já vem sendo efetuado ao 

longo dos últimos anos, mobilizando as comunidades urbanas locais em torno da 

preservação do património construído.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.17 - Requalificação da Rua Dr. Luís da Cunha Nogueira



Meta

4.100

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

01.02.2018 31.07.2018

TOTAIS 371.000 € 0 € 371.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 371.000 € 0 € 371.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.03 - Requalificação da Rua Conde de Bertiandos

• PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada

• PARU.PTL.11 - Incentivo à reabilitação do parque habitacional do Centro Histórico de 

Ponte de Lima: Iniciativa "Habitar Ponte de Lima"

• PARU.PTL.18 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro Dr. Luís Cunha Nogueira



Meta

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

Tipologia 

Reabilitação integral de edifícios, nomeadamente destinados a habitação, a equipamentos 

de utilização coletiva, a comércio ou a serviços, públicos ou privados, com idade igual ou 

superior a 30 anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação 

igual ou inferior a 2, determinado nos termos do estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 266 

-B/2012, de 31 de dezembro

Descrição

Prevê-se a reabilitação da Habitação Social do Bairro Dr. Luís Cunha Nogueira, intervindo 

ao nível das fachadas e da cobertura (recuperação/ substituição de telhado, reparação de 

paredes e vão exteriores e aplicação de caixilhos e vidros duplos). Esta ação será 

devidamente complementada e articulado com a intervenção prevista para a Rua Dr. Luís 

da Cunha Nogueira, garantindo assim uma intervenção integrada (ao nível do edificado e 

do espaço público).

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.02 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro da Zona da Escola Técnica 

(IHRU) - 1.ª Fase

• PARU.PTL.17 - Requalificação da Rua Dr. Luís da Cunha Nogueira

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Promover a reabilitação de edificado de âmbito social;

• Garantir uma correta integração social das distintas comunidades locais, defendendo 

uma abordagem social inclusiva.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.18 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro Dr. Luís Cunha Nogueira



300

30

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

01.11.2018 01.04.2019

TOTAIS 318.000 € 0 € 318.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 318.000 € 0 € 318.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)



Tipologia Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão

Descrição

 O município de Ponte de Lima, consciente do impacte negativo associado às antigas 

explorações de inertes, pretende implementar um projeto que contenha/ minimize a ação 

devastadora provocada na paisagem por esta atividade industrial. Neste sentido, pretende-

se reconverter as antigas pedreiras de Santo Ovídio, atualmente desativadas, 

transformando-as no Parque Temático do Granito. Esta ação não só permitirá reverter as 

transformações negativas a que esta área foi votada durante anos, como permitirá 

também dar a conhecer a atividade associada à extração da pedra, assumindo o 

desenvolvimento de um parque de âmbito pedagógico.

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU adjacente ao núcleo central

Zona industrial abandonada

Objetivos 

Específicos

• Valorizar o património arquitetónico, arqueológico e natural;

• Apostar no património cultural, nas suas diversas vertentes, enquanto fator 

diferenciador;

• Reforçar as diversas iniciativas que visam promover a imagem de Ponte de Lima a nível 

nacional e internacional, difundindo aquilo que de melhor e de mais característico tem, 

nomeadamente ao nível do património e das tradições;

• Disseminar a estratégia de reabilitação e de regeneração urbana em Além-da-Ponte, 

numa ótica de abordagem integrada que possibilite atenuar eficazmente as diferenças 

visíveis nas duas margens do rio Lima.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.19 - Reconversão das antigas pedreiras de Santo Ovídio



Meta

161.350

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

30.10.2018 30.5.2020

TOTAIS 4.732.000 € 0 € 4.732.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 4.240.000 € 0 € 4.240.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 492.000 € 0 € 492.000 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.12 - Dinamização cultural, económica e social da Vila de Ponte de Lima: 

Iniciativas "Em Época Baixa Ponte de Lima em Alta" e "Ponte de Lima Convida"



Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Descrição

Através da recuperação de um espaço atualmente degradado, pretende-se constituir um 

espaço público (Praça Nova de S. João) que funcione como elemento de charneira entre a 

Alameda de S. João e a zona da Expolima. Tirando partido da envolvente pedonalizada e 

recentemente recuperada (Alameda de S. João), da ligação direta ao Largo de Camões e da 

proximidade ao rio Lima, este espaço público reforçará o caracter multifuncional do tecido 

urbano, ao permitir acolher pequenos eventos ao ar livre. Para tal, será necessário efetuar 

uma modelação do terreno existente e proceder à sua pavimentação.

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.04 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Expolima

• PARU.PTL.06 - Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de Fora

• PARU.PTL.12 - Dinamização cultural, económica e social da Vila de Ponte de Lima: 

Iniciativas "Em Época Baixa Ponte de Lima em Alta" e "Ponte de Lima Convida"

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo e Frente ribeirinha de Ponte de Lima

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Dotar o espaço público de condições ótimas, enfatizando a sua capacidade polarizadora 

e reforçando o seu papel enquanto elemento fulcral de apoio às funções presentes no 

edificado;

• Disponibilizar zonas de circulação pedonal contínuas e espaços de estadia únicos.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.20 - Requalificação da Praça Nova de S. João



Meta

5.000

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

02.03.2019 30.03.2020

TOTAIS 424.000 € 0 € 424.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 424.000 € 0 € 424.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)



Meta

8.000

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Descrição

A zona envolvente ao Centro de Saúde, por ser um espaço público de suporte a um 

equipamento de saúde importante no contexto municipal, assume-se como um espaço 

muito solicitado e que, por isso mesmo, de encontra em estado de degradação. Neste 

sentido, a intervenção aqui preconizada defende a constituição de um espaço público 

qualificado e funcional, devidamente articulado com as demais intervenções de 

reabilitação e regeneração urbana.

Por outro lado, um espaço público qualificado permitirá garantir um maior apoio às 

funções presentes e/ou que se pretende que venham a ser implementadas no edificado 

confinante.

Relação com 

outros(as)
• PARU.PTL.03 - Requalificação da Rua Conde de Bertiandos

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU de Ponte de Lima

Centro histórico de Ponte de Lima e Arcozelo

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Garantir a reorganização espacial das áreas públicas urbanas que se encontram 

“ultrapassadas” e que já não respondem devidamente às solicitações de que são alvo.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção
PARU.PTL.21 - Requalificação da envolvente ao Centro de Saúde 



Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

01.03.2018 28.08.2018

TOTAIS 689.000 € 0 € 689.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 689.000 € 0 € 689.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)



Tipologia 

Reabilitação de espaço público, desde que associada a ações de reabilitação do conjunto 

edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a 

demolição de edifícios para criação de espaço público e a recuperação e expansão de 

infraestruturas verdes

Descrição

Prevê-se a requalificação do espaço público envolvente à Habitação Social do Bairro Social 

de Faldejães, dotando-o de espaços de circulação pedonal contínuos e funcionais, de zonas 

de lazer qualificadas e de espaços verdes corretamente articulados com a malha urbana, 

garantindo a inclusão de iluminação pública e de mobiliário urbano adequado.

Esta intervenção permitirá dar continuidade ao processo de reabilitação e regeneração 

urbana que vem sendo implementado na vila de Ponte de Lima nos últimos anos, bem 

como preconizar uma abordagem de reabilitação urbana que não se centre 

exclusivamente na margem esquerda do rio Lima .

Entidade 

Responsável
Câmara Municipal de Ponte de Lima

Área de 

Intervenção

ARU adjacente ao núcleo central

Centro histórico de Faldejães

Objetivos 

Específicos

• Melhorar/ valorizar a imagem urbana da vila de Ponte de Lima, garantindo espaço 

público qualificado e devidamente articulado com as intervenções ocorridas nos últimos 

anos;

• Disseminar a estratégia de reabilitação e de regeneração urbana em Além-da-Ponte, 

numa ótica de abordagem integrada que possibilite atenuar eficazmente as diferenças 

visíveis nas duas margens do rio Lima;

• Enfatizar a relação entre as duas margens do rio Lima;

• Garantir uma correta integração social das distintas comunidades locais, defendendo 

uma abordagem social inclusiva.

ANEXO IV – Ficha de caracterização de cada intervenção proposta

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

Município Ponte de Lima

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Designação da 

Intervenção

PARU.PTL.22 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Habitação Social do Bairro 

Social de Faldejães



Meta

14.000

Observações

Calendarização do Investimento Início Fim

01.05.2020 30.12.2020

TOTAIS 530.000 € 0 € 530.000 €

Certificações 0 € 0 € 0 €

Aquisição de serviços 0 € 0 € 0 €

Empreitadas 530.000 € 0 € 530.000 €

Formação 0 € 0 € 0 €

Ações imateriais 0 € 0 € 0 €

Terrenos e edifícios 0 € 0 € 0 €

Estudos e projetos 0 € 0 € 0 €

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (n.º)

Estrutura de Custos do Investimento

Público Privado Total

População envolvida nas ações de cariz imaterial  (n.º)

Indicadores de Realização

Código Descrição

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)

O.06.05.04.C 
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas 

(m2)

Relação com 

outros(as)

• PARU.PTL.01 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Habitação Social do Bairro 

da Zona da Escola Técnica (IHRU)



 

 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE PONTE DE LIMA 

 

 

 

 

3. FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO PLANO 

  



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE PONTE DE LIMA 

 

 

 

 

  



Público Privado Total Inicio Fim

Privados

Ações com vista à gestão e animação da área 

urbana, à promoção da atividade 

económica, à valorização dos espaços 

urbanos e à mobilização das comunidades 

locais

PARU.PTL.11 - Incentivo à reabilitação do parque habitacional do Centro Histórico de Ponte 

de Lima e Arcozelo: Iniciativa "Habitar Ponte de Lima"
8.856 € 0 € 8.856 €

2016 2020

Ações com vista à gestão e animação da área 

urbana, à promoção da atividade 

económica, à valorização dos espaços 

urbanos e à mobilização das comunidades 

locais

PARU.PTL.10 - Projeto de apoio à revitalização do comércio local: Iniciativa "Reabilitação

Comercial do Centro Histórico de Ponte de Lima e Arcozelo"
61.500 € 0 € 61.500 € 2017 2017

Ações com vista à gestão e animação da área 

urbana, à promoção da atividade 

económica, à valorização dos espaços 

urbanos e à mobilização das comunidades 

locais

PARU.PTL.09 - Incentivo à modernização do comércio tradicional e da restauração 6.150 € 0 € 6.150 €

2017 2017

2016 2107

Reabilitação integral de edifícios PARU.PTL.08 - Reabilitação do edificado de propriedade privada 0 € 1.700.000 € 1.700.000 € 2017 2020

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.07 - Requalificação do Parque da Lapa 477.000 € 0 € 477.000 €

2016 2107

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.06 - Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de Fora 530.000 € 0 € 530.000 € 2016 2107

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.05 - Requalificação das Ruas do Centro Histórico de Arcozelo 1.537.000 € 0 € 1.537.000 €

2016 2107

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.04 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Expolima 1.696.000 € 0 € 1.696.000 € 2016 2107

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.03 - Requalificação da Rua Conde de Bertiandos 964.600 € 0 € 964.600 €

Reabilitação integral de edifícios
PARU.PTL.02 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro da Zona da Escola Técnica (IHRU) -

1.ª Fase
639.000 € 0 € 639.000 € 2016 2107

PARU.PTL.01 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Habitação Social do Bairro da 

Zona da Escola Técnica (IHRU)
424.000 € 0 € 424.000 € 2016

Município de Ponte de Lima

ANEXO III – Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) – Ficha de caracterização do Plano

Calendarização do 

InvestimentoTipo de Intervenção Designação

Plano de Ação de Regeneração Urbana

Outras entidades envolvidas
Natureza do Investimento

Reabilitação de espaço público 2107



2020 2020

15.304.706 € 1.700.000 € 17.004.706 €

Reabilitação de espaço público
PARU.PTL.22 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Habitação Social do Bairro

Social de Faldejães
530.000 € 0 € 530.000 €

2019 2020

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.21 - Requalificação da envolvente ao Centro de Saúde 689.000 € 0 € 689.000 € 2018 2018

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.20 - Requalificação da Praça Nova de S. João 424.000 € 0 € 424.000 €

2018 2019

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.19 - Reconversão das antigas pedreiras de Santo Ovídio 4.732.000 € 0 € 4.732.000 € 2018 2020

Reabilitação integral de edifícios PARU.PTL.18 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro Dr. Luís Cunha Nogueira 318.000 € 0 € 318.000 €

2018 2018

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.17 - Requalificação da Rua Dr. Luís da Cunha Nogueira 371.000 € 0 € 371.000 € 2018 2018

Reabilitação integral de edifícios
PARU.PTL.16 - Reabilitação da Habitação Social do Bairro da Zona da Escola Técnica (IHRU) -

2.ª Fase
318.000 € 0 € 318.000 €

2018 2018

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.14 - Requalificação da Rua Agostinho José Taveira 742.000 € 0 € 742.000 € 2018 2018

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.13 - Requalificação da Zona Urbana de S. Gonçalo 371.000 € 0 € 371.000 €

PARU.PTL.12 - Dinamização cultural, económica e social da Vila de Ponte de Lima: Iniciativas

"Em Época Baixa Ponte de Lima em Alta" e "Ponte de Lima Convida"
147.600 € 0 € 147.600 € 2016 2020

Reabilitação de espaço público PARU.PTL.15 - Requalificação da Rua General Norton de Matos 318.000 € 0 € 318.000 € 2018 2018

Ações com vista à gestão e animação da área 

urbana, à promoção da atividade 

económica, à valorização dos espaços 

urbanos e à mobilização das comunidades 

locais
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4. FICHA ORÇAMENTO 
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Público Privado

centro histórico 8.562.706 € 6.862.706 € 1.700.000 € 5.833.300 € 0 € 340.000 €

centro histórico e zona ribeirinha 3.180.000 € 3.180.000 € 0 € 2.703.000 € 0 € 0 €

centro histórico e zona ribeirinha 530.000 € 530.000 € 0 € 450.500 € 0 € 0 €

zona industrial 4.732.000 € 4.732.000 € 0 € 4.022.200 € 0 € 0 €

TOTAL 17.004.706 € 15.304.706 € 1.700.000 € 13.009.000 € 0 € 340.000 €

a) Centro Histórico, zonas ribeirinha ou zonas de conversão de zonas industriais abandonadas

ARU de Ponte de Lima

ARU adjacente ao núcleo central

ANEXO II – Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) - Orçamento

ARU Área de intervençao a)

unid: euro

Investimento 

Total

Estimativa 

Investimento 

Público

Estimativa 

Investimento 

Privado

Montante Fundo 

não Reembolsável

Montante Fundo Reembolsável - 

Instrumento Financeiro
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5. FICHA DE QUANTIFICAÇÃO DO EDIFICADO DEGRADADO 
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Edifícios muito degradados  número 42

Edifícios a necessitar de grandes 

reparações 
 número 118

* informação à escala da freguesia, disponibilizada pelo INE (2011)

** o valor inclui o número de edificios a necessitar de grandes reparações  identificados  no levantamento efetuado no âmbito da elaboração da ARU de Ponte de Lima

sem dados disponíveis

36

42

habitação e outros usos

118 **

Quantificação do número de edifícios muito degradados ou a necessitar de grandes reparações incluídos na ARU que se prevê intervencionar.

Unidade

ARU De Ponte de Lima

(informação levantada no âmbito da elaboração 

da ARU)

ARU de Ponte de Lima e ARU adjacente ao 

núcleo central

(Freguesias de Arca, Ponte de Lima, Arcozelo, 

Ribeira, Feitosa e Correlhã) *
TOTAL

habitação e outros usos
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6. MINUTA DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 
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MUNICIPIO FDNTE El UMA 

Declaração de Compromisso do Beneficiário (')(') 

Para os fins a que se destina o formulário de candidatura, submetido no âmbito do Aviso N' Norte
16-2016-10, e relativo à operação "Plano de Ação de Regeneração Urbana de Ponte de Lima", o 
beneficiário DECLARA, de modo expresso e inequívoco, que: 

i)  São verdadeiras todas as informações que faz constar do formulário de candidatura e dos 
respetivos anexos; 

ii)  Cumprir os critérios de elegibilidade dos beneficiários e dos projetos previstos no artigo 13° 
do Decreto-Lei n.o 159/2014 de 27 de outubro e nos artigos 131 0 e 132

0 do RECI - Regulamento 
Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização (Portaria n. o 57-A/2015 de 27 
de fevereiro); 

iii)  Não estão sujeitos aos impedimentos e condicionantes constantes do artigo 14° do Decreto-Lei 
nO. 159/2014 de 27 de outubro; 

iv)  Possui disponibilidade orçamental em níveis adequados à execução da operação, de acordo 
com a programação indicada, assegurando as fontes de financiamento da parcela de 
investimento total não coberta pelo financiamento do Fundo, declarando ainda que se 
compromete a inscrever a operação no respetivo Orçamento e Plano de Atividades, de forma 
ajustada ao montante de investimento e calendarização de execução previstos, de modo a 
garantir a adequada cobertura orçamental; 

v)  Autoriza a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (NIF 600 074 404) 
e a Agência para o Desenvolvimento e Coesão (NIF 510 928 374) a consultar a sua situação 
tributária e contributiva perante a administração fiscal e a segurança social, respetivamente; 

vi)  Assegura, a todo o momento, a conformidade das ações/atividades abrangidas na candidatura 
apresentada com os procedimentos legais nacionais e comunitários aplicáveis, 
designadamente em matéria de concorrência, igualdade de oportunidades, ambiente e 
publicidade dos apoios da União Europeia; 

vii)  Assegura a conformidade do projeto com os procedimentos legais nacionais e comunitários em 
matéria de mercados públicos, para as empreitadas e aquisições de bens e serviços realizados 
ou que venha a realizar; 

viii)  A operação (e qualquer uma das suas componentes determinantes para a elegibilidade da 
operação) não se encontra(m) materialmente concluída(s) ou totalmente executada(s) antes 
da apresentação da candidatura: inexistência de auto(s) de receção provisória 
(operações/componentes infraestruturais) ou última fatura (operações/componentes 
imateriais); 

1 No caso de candidatura em parceria com outros benefidários, cada beneficiário deve apresentar a respetiva declaração de 
compromisso, devidamente assinada e carimbada. 
2 Salienta-se que nos itens que apresentam uma redação alternativa, o beneficiário devera assumir apenas aquela Que se 
adequa à sua situação concreta. 
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ix)  Assegura que o projeto que é objeto da candidatura, devido às suas características, natureza 
e resultados, não gera quaisquer receitas durante a sua execução, isto é, não serão auferidos 
pelos beneficiários quaisquer recebimentos, designadamente, os provenientes de: 

a) Receitas de venda de bens resultantes da operação, ou;  
b) Receitas de prestação de serviços a titulo oneroso resultantes da operação, ou;  
c) Receitas com origem em direitos de inscrição ou outro tipo de pagamentos para acesso a  

atividades originadas pela operação. 

x)  Cumprir o disposto no artigo 18°, n.os 1 a 6, do Decreto·Lei n.o 15912014 de 27 de outubro, no 
caso de o projeto apresentar um custo total elegível superiora 25 milhões de euros. 

Data: 23/06/2016 

o beneficiário: Município de Ponte de Lima 

Nome do representante do beneficiário: Victor Manuel Alves Mendes 

Cargo(s) ou função(ães): Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima 

Assinatura(s) e carimbo: 

] 

=- 

Página 2 de 2 

Te! 25 8 900 400 . Fex 258 900 41 0 F'r'Bço do Rept.bic.e . 4 990062 Ponte de Lino gerel@cmpohtedellrne.Pt ·www..cm-pontedelima.pt 

www..cm-pontedelima
mailto:gerel@cmpohtedellrne.Pt


PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE PONTE DE LIMA 

 

 

 

 

7. FICHA DE AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA PERSPETIVA DA 

IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES E IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO, EM OPERAÇÕES 

COFINANCIADAS 
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AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA PERSPETIVA DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES E IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES E DA NÃO DESCRIMINAÇÃO, EM OPERAÇÕES COFINANCIADAS 

 

Identificação da Operação e do Beneficiário 
 

Entidade Beneficiária: Nome: Município de Ponte de Lima NIF: 

Código da Candidatura / Operação:  

Designação da Operação:  Plano de Ação de Regeneração Urbana de Ponte de Lima 

Tipologia de operação:  

Concurso (Aviso):  Aviso Nº Norte-16-2016-10 

Data de submissão da candidatura:  30/06/2016 

Data de início da operação:  Data de fim da operação:  

Data de aprovação da operação:  

 

Igualdade entre Homens e Mulheres e Igualdade de Oportunidades e da não descriminação 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Dezembro 

Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Dezembro 

Outra legislação aplicável: Em anexo outra legislação nacional relevante no domínio da igualdade entre homens e mulheres e igualdade de 

oportunidades e da não discriminação 
 

Questão a verificar 

A operação é abrangida: 

A preencher pelo beneficiário A preencher pelas AG 

S N NA 
Evidência documental 

(em anexo) 

Verificação pela 

AG 
Observações 

Avaliação Global 

A Operação teve em conta as prioridades nacionais e/ou 

Europeias em matéria de igualdade de género? 
S   

Consultar Memória Descritiva do 

PARU, em anexo à candidatura 
  

A organização dispõe de indicadores numéricos e 

qualitativos desagregados por sexo? 
 N     

Igualdade no acesso ao emprego, no trabalho e na formação profissional 

Foram previstas ações destinadas a reforçar a 

perspetiva de género na organização, isto é, foi 

promovida uma gestão igualitária e não discriminatória 

dos recursos humanos? 

  NA    

A Operação promoveu a igualdade salarial entre 

mulheres e homens? 
  NA    

Foram estabelecidos mecanismos e estratégias para 

aumentar a proporção do sexo sub-representado nos 

processos de decisão? 

  NA    

Foi utilizada linguagem não-sexista e inclusiva na 

comunicação interna e externa? 
S   

Consultar Memória Descritiva do 

PARU, em anexo à candidatura 
  

Promoção da conciliação da vida profissional e familiar 

Foram previstas ações destinadas a facilitar a 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal? 
S   

Consultar Memória Descritiva do 

PARU, em anexo à candidatura 
  

Foram desenvolvidas ações de apoio a uma 

parentalidade responsável, em conformidade e respeito 

pelas diferentes formas de organização familiar? 

S   
Consultar Memória Descritiva do 

PARU, em anexo à candidatura 
  

Prevenção de práticas discriminatórias 

Foram adotadas orientações e/ou procedimentos que 

promovam a utilização de linguagem não sexista e 

inclusiva na comunicação interna e externa? 

  NA    

Foram desenvolvidas medidas de prevenção a situações 

de assédio, nomeadamente comportamentos 

indesejados com o objetivo de perturbar ou constranger 

a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um 

ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante 

ou desestabilizador? 

  NA    
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Anexos 

 

 

Legislação na área da Igualdade de Género 
 

Compromissos internacionais  

− Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2011-2020), aprovado a 7 de março de 2011 

− Estratégia para a Igualdade entre Mulheres e Homens (2010-2015), adotada a 21 de dezembro de 2010 

− Estratégia da União Europeia para o Emprego e o Crescimento-Europa 2020, adotada a 17 de junho de 2010 

− Carta das Mulheres, adotada a 5 de março de 2010 

− Tratado de Lisboa, de 13 de dezembro de 2007 

− Carta dos Direitos Fundamentais, adotada em Nice em dezembro de 2000 

Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação 

− V Plano Nacional para a Igualdade – Género, Cidadania e Não Discriminação 2014-2017 

− Declaração de Retificação n.º 14/2014 

Trabalho, emprego e empreendedorismo  

− Lei n.º 133/2015, de 7 de setembro, que cria um mecanismo de proteção para trabalhadoras gravidas, puérperas e lactantes. 

− Portaria n.º 84/2015, de 20 de março – diploma que cria e regulamenta a medida de Promoção de Igualdade de Género no Mercado de 

Trabalho. 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2015, de 6 de março – diploma que mandata a Secretária de Estado dos Assuntos 

Parlamentares e da Igualdade, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, o Secretário de Estado Adjunto e da Economia e o 

Secretário de Estado de Emprego para, (i) no prazo de 90 dias a contar da data da publicação, desenvolverem diligências com vista à 

celebração, com as empresas cotadas em Bolsa, de um compromisso que promova um maior equilíbrio na representação de mulheres e de 

homens nos respetivos conselhos de administração, pressupondo, por parte das empresas, a vinculação a um objetivo de representação de 

30% do sexo sub-representado, até ao final de 2018, bem como (ii) para promoverem a criação e o fornecimento, sem custos para as 

empresas, de um mecanismo de apoio para identificação e análise das diferenças salariais entre homens e mulheres. 

− Lei n.º 46/2014, de 28 de julho – diploma que autoriza o Governo, no âmbito da transposição da Diretiva n.º 2013/36/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, a proceder à alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, definindo, como um 

dos objetivos estabelecer que a política interna de seleção e avaliação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização deve 

promover a diversidade de qualificações e competências necessárias para o exercício da função, fixando objetivos para a representação de 

homens e mulheres e concebendo uma política destinada a aumentar o número de pessoas do género sub-representado com vista a atingir 

os referidos objetivos. 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 5 de março de 2014 – diploma que estabelece um conjunto de medidas a adotar para 

contrariar a tendência histórica de desigualdade salarial penalizadora para as mulheres, tendo em vista alcançar uma efetiva igualdade de 

género. 

Conciliação vida profissional com a vida privada  

− Resolução da Assembleia da República nº 116/2012, de 13 de julho – diploma que recomenda ao Governo que tome medidas de valorização 

da família que facilitem a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. 

− Despacho n.º 8683/2011, de 16 de junho – diploma que determina que os estabelecimentos de ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico se mantenham obrigatoriamente abertos, pelo menos até às 17h30 e, no mínimo, por oito horas. 

− Decisão do Conselho da Europa, de 21 de outubro de 2010 – diploma que estabelece que as políticas de conciliação da vida profissional com 

a familiar, juntamente com o acesso a estruturas de acolhimento de crianças a preços acessíveis e a inovação na forma como o trabalho é 

organizado, devem visar aumentar as taxas de emprego, nomeadamente entre os jovens, os trabalhadores mais idosos e as mulheres. 

− Despacho n.º 14460/2008, de 15 de maio – diploma que define as normas a observar no período de funcionamento dos respetivos 

estabelecimentos bem como na oferta das atividades de enriquecimento curricular e de animação e de apoio à família. 

− Portaria n.º 426/2006, de 2 de maio – diploma que visa criar o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), que 

tem por finalidade apoiar o desenvolvimento e consolidar a rede de equipamentos sociais, que visa essencialmente estimular, através dos 

recursos financeiros provenientes dos jogos sociais, o investimento privado em equipamentos sociais, com o objetivo de aumentar a 

capacidade instalada em respostas nas áreas de infância e juventude, pessoas com deficiência e população idosa. 

Discriminação 

− Portaria n.º 84/2015, de 20 de março – diploma que cria e regulamenta a medida de Promoção de Igualdade de Género no Mercado de 

Trabalho. 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2015, de 6 de março – diploma que mandata a Secretária de Estado dos Assuntos 

Parlamentares e da Igualdade, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, o Secretário de Estado Adjunto e da Economia e o 

Secretário de Estado de Emprego para, (i) no prazo de 90 dias a contar da data da publicação, desenvolverem diligências com vista à 

celebração, com as empresas cotadas em Bolsa, de um compromisso que promova um maior equilíbrio na representação de mulheres e de 
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homens nos respetivos conselhos de administração, pressupondo, por parte das empresas, a vinculação a um objetivo de representação de 

30% do sexo sub-representado, até ao final de 2018, bem como (ii) para promoverem a criação e o fornecimento, sem custos para as 

empresas, de um mecanismo de apoio para identificação e análise das diferenças salariais entre homens e mulheres. 

− Lei n.º 40/2014, de 9 de Julho - diploma que procede à segunda alteração a Lei n.º 27/2007, de 30 de julho (Lei da televisão e dos Serviços 

Audiovisuais a Pedido), integrando a promoção da igualdade de género como um dos temas dos programas televisivos de acesso livre. 

− Resolução da Assembleia da República n.º 46/2013, de 4 de abril – diploma que recomenda ao Governo a não discriminação laboral de 

mulheres. 

− Resolução da Assembleia da República n.º 45/2013, de 4 de abril – diploma que recomenda ao Governo o combate às discriminações 

salariais, diretas e indiretas. 

− Resolução da Assembleia da República n.º 41/2013, de 8 de março – diploma que recomenda ao governo um conjunto de medidas, em 

matéria de combate às práticas discriminatórias entre homens e mulheres no mundo do trabalho, nomeadamente a disponibilização, na 

página eletrónica da autoridade para as Condições do trabalho, de informação estatística atualizada e de qualidade, com desagregação 

futura dos dados em função do género. 

− Resolução do Conselho de Ministros de 13/2013, de 8 de março – diploma que aprova um conjunto de medidas que visam garantir e 

promover a igualdade de oportunidades e de resultados entre mulheres e homens no mercado de trabalho, designadamente na eliminação 

das diferenças salariais, da promoção da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal, do incentivo ao aprofundamento da 

responsabilidade social das empresas, da eliminação da segregação do mercado de trabalho e de outras discriminações. 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 8 de março – diploma que sublinha a necessidade de promover uma efetiva pluralidade 

na representação de mulheres e de homens em lugares de decisão, tanto para o sector público como para o privado e incentiva a adoção 

de práticas de bom governo, suscetíveis de contribuir para a sustentabilidade económica de Portugal. 

− Lei n.º 7/2011, de 15 de março – diploma que cria o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil e procede à 

décima sétima alteração ao Código do Registo Civil. 

− Lei n.º 3/2011, de 15 de fevereiro – diploma que proíbe qualquer discriminação no acesso e no exercício do trabalho independente e 

transpõe a Diretiva n.º 2000/43/CE, do Conselho, de 29 de Junho, a Diretiva n.º2000/78/CE, do Conselho, de 27 de novembro, e a Diretiva 

n.º 2006/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho. 

− Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 30 de dezembro de 2010 – diploma que, no artigo 21.º, proíbe de forma genérica a 

discriminação em razão de uma vasta série de motivações, incluindo em função da orientação sexual. 

− Convenção Europeia dos Direitos do Homem, de 4 de novembro 1950 – diploma que consagra os Direitos da Humanidade 

− Resolução da Assembleia da República n.º 39/2010, de 6 de maio – diploma que recomenda ao Governo a adoção de medidas que visem 

combater a atual discriminação dos homossexuais e bissexuais nos serviços de recolha de sangue. 

− Lei n.º 14/2008, de 12 de março, diploma que proíbe e sanciona a discriminação em função do sexo no acesso a bens e serviços e seu 

fornecimento, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2004/113/CE, do Conselho, de 13 de dezembro. 

− Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, e Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março – diplomas que alteram o Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de 

Setembro, nomeadamente, a alínea c) do n.º 2 do artigo 240.º do Código Penal Português, criminalizando o incitamento à discriminação 

racial, religiosa e sexual com uma pena de prisão de 6 meses a 5 anos. 

− Portaria n.º 111/2007, de 24 de janeiro – diploma que cria o Programa Todos Diferentes, Todos Iguais (Programa TDTI). 

− Lei n.º 18/2004, 11 de maio – diploma que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/43/CE, do Conselho, de 29 de Junho, 

que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, e tem por objetivo estabelecer 

um quadro jurídico para o combate à discriminação baseada em motivos de origem racial ou étnica. 

− Lei n.º 9/2001, de 21 de maio – diploma que reforça os mecanismos de fiscalização e punição das práticas laborais discriminatórias em 

função do sexo. 

− Lei n.º 134/1999, de 28 de agosto – diploma que proíbe as discriminações no exercício de direitos por motivos baseados na raça, cor, 

nacionalidade ou origem étnica. 

− Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de Dezembro de 1948. 

Mainstreaming  

− Resolução do Conselho de Ministros de nº 19/2012, de 8 de março – diploma que determina a obrigatoriedade de adoção de planos para a 

igualdade em todas as entidades do Setor Empresarial do Estado (SEE) e a presença plural de mulheres e homens nas nomeações ou 

designações para cargos de administração e de fiscalização; enquanto acionista de empresas privadas, deve propor aos restantes acionistas 

a adoção de políticas de promoção da igualdade de género; quanto às empresas do setor privado cotadas em bolsa, recomenda a adoção 

de planos de igualdade e de medidas, designadamente de autorregulação e de avaliação, que conduzam à participação equilibrada de 

mulheres e de homens nos cargos de administração e de fiscalização. 

Parentalidade  

− Constituição da República Portuguesa (artigo 68.º) – diploma que reconhece a maternidade e a paternidade como valores sociais eminentes. 

− Declaração de Retificação n.º 40/2009, de 5 de junho – diploma que retifica o n.º 4 do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril, 

que regulamenta a proteção na parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, paternidade e adoção, dos trabalhadores que 

exercem funções públicas integrados no regime de proteção social convergente. 

− Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril – diploma que estabelece o regime jurídico de proteção social na parentalidade no âmbito do sistema 

previdencial e no subsistema de solidariedade, e o quadro legal da proteção da parentalidade, em termos gerais. 



 

 

 

4 

− Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril – diploma que regulamenta a proteção na parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, 

paternidade e adoção, dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime de proteção social convergente. 

− Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril – diploma que estabelece o regime jurídico de proteção social na parentalidade no âmbito do sistema 

previdencial e no subsistema de solidariedade. 

− Lei n.º 61/2008, de 31 de outubro – diploma que altera os artigos 1906.º a 1912.º do Código Civil, os quais dispõem sobre responsabilidades 

parentais. 

− Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto – diploma que define medidas de apoio social aos pais e mães estudantes. 

Legislação na área da Violência Doméstica 

 

Vigilância eletrónica  

− Portaria n.º 63/2011, de 3 de fevereiro – diploma que estabelece a primeira alteração à Portaria n.º 220-A/2010, de 16 de abril, dando nova 

redação aos seus artigos 4.º e 7.º e revogando o artigo 5.º. 

− Lei n.º 40/2010, de 3 de setembro – diploma que estabelece que a segunda alteração à Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, que aprova o 

Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade e 26ª alteração ao Código Penal. 

− Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro – diploma que regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância (vigilância eletrónica) e revoga 

a Lei n.º 122/99, de 20 de agosto, que regula a vigilância eletrónica prevista no artigo 201.º do Código de Processo Penal, e o artigo 2.º da 

Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro. 

− Portaria n.º 220-A/2010, de 16 de abril – diploma que estabelece as condições de utilização inicial dos meios técnicos de teleassistência, 

previstos nos n.os 4 e 5 do artigo 20.º, e dos meios técnicos de controlo à distância previstos no artigo 35.º, ambos da Lei n.º 112/2009, de 

16 de setembro, que aprova o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º17/2006, de 21 de julho – diploma que prorroga por mais um ano o mandato da estrutura de missão 

que tem vindo a desenvolver a estratégia de implementação da vigilância eletrónica. 

− Decreto-Lei n.º 121/2009, de 21 de maio – diploma que cria a Unidade de tecnologias, Informação e Segurança. 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2001, de 6 de janeiro – diploma que cria, no âmbito do Ministério da Justiça, uma estrutura de 

missão com o objetivo de desenvolver as estratégias de implementação do sistema da monitorização eletrónica de arguidos sujeitos à 

medida de coação prevista no artigo 201.º do Código de Processo Penal. 

Violência doméstica – Técnicos de apoio à vítima 

− Despacho nº 6810-A/2010, de 15 de Abril, D.R. (II série) de 16 de Abril (suplemento): – Define, no âmbito do artigo 83º da Lei nº 112/2009, 

de 16 de Setembro, os requisitos e qualificações necessários à habilitação dos técnicos de apoio à vítima.  
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VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM PROJETOS COFINANCIADOS 

 

 

Identificação da Operação e do Beneficiário 
 

Entidade Beneficiária: Nome: Município de Ponte de Lima NIF: 

Código da Candidatura / Operação:  

Designação da Operação:  Plano de Ação de Regeneração Urbana de Ponte de Lima 

Tipologia de operação:  

Concurso (Aviso):  Aviso Nº Norte-16-2016-10 

Data de submissão da candidatura:  30/06/2016 

Data de início da operação:  Data de fim da operação:  

Data de aprovação da operação:  

 

AMBIENTE 

Regulamento (UE) n.º 1303/20013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro (Considerando 14 e Artigo 8.º- Desenvolvimento 
Sustentável) 

Outra legislação aplicável 

A consecução dos objetivos dos FEEI deverá ser feita em consonância com o quadro do desenvolvimento sustentável e com a promoção, por parte 
da União, do objetivo de preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente, como previsto nos artigos 11. o e 191. o , n. o 1, do TFUE, tendo 
em conta o princípio do poluidor-pagador. (Considerando 14 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013). 
A consecução dos objetivos dos FEEI é feita em consonância com o princípio do desenvolvimento sustentável e com o objetivo da União de preservar, 
proteger e melhorar a qualidade do ambiente, tal como previsto no artigo 11. o e no artigo 191. o , n. o 1, do TFUE, tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador. (Artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013). 

 

 
A preencher pelos 

beneficiários 
A preencher pelas AG 

N.º Questão a verificar S/N/NA 

Evidência 
Documental1/ 

justificação caso 
NA 

Verificação 
pela AG 

Observações 

A operação é abrangida: 

 

1. Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 

1.1 
A operação consiste na elaboração de um plano ou programa 
mencionado no artigo 3.º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de 
junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 58/2011, de 4 de maio? 

N    

1.2 
Em caso afirmativo, a Declaração Ambiental foi disponibilizada 
ao público nos termos previstos no artigo 10.º do referido 
diploma? 

    

      

2. Titulo Único Ambiental (TUA) 

2.1 
A operação está abrangida pelo licenciamento ambiental Único 
previsto no Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio?  
(Em caso negativo passar à questão 3): 

N    

2.1.1 Em caso afirmativo o TUA foi emitido ?     

2.1.2 Se o TUA não foi emitido.     

 2.1.2.1 - Indicar ponto de situação do processo;     

 
2.1.2.2 – Existem condicionantes dos Pareceres ? Indicar em 
Anexo.  

    

 

3. Regime Jurídico de Avaliação de impacte ambiental (RJAIA) 

3.1 

A operação está sujeita a avaliação de impacte ambiental, nos 
termos definidos nos n.º 3, 4 e 5 do art.º 1.º do Decreto-Lei nº 
151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decreto-Lei nº 
47/2014, de 24 de março e Decreto-Lei n.º179/2015, de 27 de 
agosto? 

N    

                                                           
(1)-Anexar informação ou indicar página da Internet onde pode ser consultada; 
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3.2 
Em caso afirmativo, foi apresentada a Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável ou condicionalmente favorável 
(art.18.º do Decreto-Lei nº n.º 151-B/2013)? 

    

3.3 

No caso da DIA ter sido emitida sobre um projeto sujeito a AIA 
em fase de estudo-prévio ou anteprojeto, foi apresentada a 
decisão favorável da Autoridade de AIA(a) sobre a conformidade 
ambiental (DCAPE) do projeto de execução com a respetiva DIA 
(art.º 21.º do Decreto-Lei nº n.º 151-B/2013)? 

 
(a) Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ou Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) 
territorialmente competente, conforme os casos referidos no 
art.º 8.º 

    

3.4 

Existe evidência da execução e cumprimento das medidas de 
minimização/compensação, condicionantes e programas de 
monitorização impostos na DIA e/ou DCAPE (p.e através dos 
relatórios ad-hoc ou de acompanhamento da gestão ambiental 
da obra)? 

    

 

4 -  Ocupação Domínio Hídrico /Utilização dos Recursos Hídricos: (Caso a operação seja objeto de AIA ou PCIP e não haja utilização dos recursos 
hídricos, passar à questão 9, caso aplicável) 

4.1 A operação:  

 
a) Encontra-se localizada em domínio hídrico, nos 

termos da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, 
alterada pela Lei nº 34/2014, de 19 de Junho? 

N    

 

b) Inclui algum uso dos recursos hídricos sujeito à 
atribuição de um Título de Utilização dos 
Recursos Hídricos (TURH), nos termos da Lei n.º 
58/2005, de 29 de dezembro alterada e 
republicada pelo Decreto-Lei nº 130/2012 de 22 
de junho e do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 
31 de maio? 

N    

4.2 

Em caso afirmativo, foi apresentado o respetivo 
Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH)5, nos 
termos da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro 
alterada e republicada pelo Decreto-Lei nº 130/2012, 
de 22 de Junho e do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 
31 de Maio ou o requerimento para a sua 
regularização? 
(5) A autorização, licença ou concessão constituem 
títulos de utilização dos recursos hídricos 

    

4.3 Existe evidência do cumprimento das condicionantes 
impostas (caso existam) pelo Respetivo TURH, 
designadamente e quando aplicável os reportes 
relativos aos Programas de autocontrolo  e de 
Monitorização do Meio Recetor? 

    

 

5. Licenciamento de Operações de Tratamento de Resíduos: 

5.1 

A operação inclui alguma atividade sujeita a 
licenciamento nos termos  do artigo 23º do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, na 
actual redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 
73/2011, de 17 de junho? 
 

N    

5.2 
Em caso afirmativo, foi apresentada a respetiva 
licença (artigos 29º e 31º)? 

    

6. Deposição de resíduos em aterros: 

6.1 

A operação inclui a constituição de aterros, nos 
termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 183/2009 
de 10 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
84/2011 de 20 de junho e Decreto-Lei n.º 88/2013 
de 9 de julho? 

6.2 
Em caso afirmativo, foi apresentado a respetiva 
licença? 

 

7. Instalação e exploração de centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos: 

7.1 
A operação envolve a instalação e a exploração de 
centros integrados de recuperação, valorização e 
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eliminação de resíduos perigosos, nos termos do 
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 3/2004 de 3 janeiro 
alterado pelo Decreto-Lei nº 178/2006 de 5 
setembro? N 

7.2 
Em caso afirmativo, foi apresentado a respetiva 
licença? 

 

8. Prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas (RPAG): 

8.1 

A operação inclui estabelecimentos onde estejam 
presentes substâncias perigosas em quantidades 
iguais ou superiores às quantidades indicadas no 
anexo I e nos termos do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 254/2007 de 12 de julho, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 42/2014, de 18 de março? 

N    

8.2 
Em caso afirmativo, foi apresentada a respetiva 
notificação ? 

    

 

9. Gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais: 

9.1 

A operação envolve a produção de resíduos 
resultantes da prospecção, extracção, tratamento, 
transformação e armazenagem de recursos 
minerais, bem como da exploração das pedreiras, 
nos termos do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º10/2010 de 4 de fevereiro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.31/2013, de 22 de fevereiro? 

N    

9.2 
Em caso afirmativo, foi apresentado a respetiva 
licença ? 

    
 

 

10. Licenciamento ambiental (Prevenção e Controlo Integrado da Poluição-PCIP) 

10.1 

A operação inclui alguma instalação na qual são 

desenvolvidas uma ou mais atividades constantes do 

anexo I(2) do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, 

relativo ao regime de Emissões Industriais? 

 
(2) As atividades incluídas no anexo I dizem respeito a 
atividades industriais, agro-alimentares e de gestão de 
resíduos. 

N    

10.2 

Em caso afirmativo, foi apresentada a respetiva Licença 
Ambiental (artigo 11.º), ou em alternativa, foi 
apresentado o parecer da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) em como a operação não configura 
uma alteração substancial (art.º 19.º)? 

    

 

11. . Localização do Projeto na Rede Natura 2000 

11.1 

A operação encontra-se localizada num Sítio da Rede 
Natura 2000(3)? 
 
(3) De modo a aferir se uma determinada operação se 
localiza em Rede Natura 2000 poderá ser consultado o 
seguinte endereço de internet: Natura Viewer - 

http://natura2000.eea.europa.eu 

N    

11.2 
Em caso afirmativo, foi apresentada Declaração de 
Conformidade com a Rede Natura 2000?2  

    

11.3 
Existe evidência do cumprimento das condicionantes 
impostas (caso existam) pela Declaração de 
Conformidade com a Rede Natura 2000? 

 

11.4 

A operação é susceptível de envolver actos ou 
actividades sujeitos a parecer nos termos do nº 2 do 
art.º 9º ou a licença nos termos do art. 20º do Decreto-
Lei nº 140/99, de 24 de Abril, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro? 

 

 

12 –Avaliação de incidências ambientais (AINCAS) – Áreas Protegidas ou da Rede Natura  
 

                                                           
2 As normas orientadoras destas declarações de conformidade estão em revisão e serão disponibilizadas no site do ICNF e no portal do Portugal 2020. 
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12.1 

A operação tem incidência territorial em Áreas 
Protegidas ou da Rede Natura 2000 com regimes de 
gestão territorial eficazes inscritos nos regulamentos 
dos planos de ordenamento de áreas protegidas ou de 
planos diretores municipais ou, quando aplicável nos 
regulamentos específicos dos programas especiais de 
ordenamento ou de criação de áreas protegidas 

N    

12.2. 
A operação está sujeita e obteve os pareceres, 
autorizações ou licenças previstos nos regulamentos 
dos referidos planos? 

 

12.3 
Existe evidência da execução e cumprimento das 
condicionantes impostas na autorização ou licença 
emitida, quando aplicável? 

 

 

13  Avaliação de incidências ambientais (AIncA) da instalação ou sobre-equipamento de centros eletroprodutores que utilizem fontes de energia 
renováveis 3 

13.1 

O projecto está sujeito a avaliação de incidências 
ambientais nos termos do artº 5º e em 
conformidade com o procedimento previsto no 
art. 6º do Decreto-Lei nº 225/2007, de 31 de 
maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 94/2014, de 24 
de Junho? 

N 

13.2 

Em caso afirmativo, foi apresentada a decisão do 
procedimento de avaliação de incidências 
ambientais (DIncA) favorável ou condicionalmente 
favorável (art. 7º do Decreto-Lei nº 225/2007, de 
31 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 94/2014, 
de 24 de Junho)? 

 

13.3 

Existe evidência da execução e cumprimento das 
medidas de minimização/compensação, 
condicionantes e programas de monitorização 
impostos na DIncA  (p.e através dos relatórios ad-

hoc ou de acompanhamento da gestão ambiental 
da obra)? 

 

 

14. Avaliação de incidências ambientais (AIncA) de planos ou projectos não directamente relacionados com a gestão de um sítio de interesse 
comunitário, de uma ZEC ou de uma ZPE da Rede Natura 2000 e não necessários para essa gestão, mas susceptíveis de afectar essa zona de forma 
significativa, individualmente ou em conjugação com outras acções, planos ou projectos4 

14.1 

O projecto está sujeito a avaliação de incidências 
ambientais nos termos e em conformidade com o 
procedimento dos nºs 1 a 8 do artº 10º do Decreto-
Lei nº 140/99, de 24 de Abril, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de 
fevereiro? 

N 

14.2 

Em caso afirmativo, foi apresentada a decisão do 
procedimento de avaliação de incidências 
ambientais (DIncA, DIA e/ou DCAPE) favorável ou 
condicionalmente favorável, em conformidade 
com os nºs 9 a 13 do art. 10º do Decreto-Lei nº 
140/99, de 24 de Abril, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro? 

 

14.3 

Existe evidência da execução e cumprimento das 
medidas de minimização, e/ou compensação, 
condicionantes e programas de monitorização 
impostos na DIncA, DIA ou DCAPE  (p.e através dos 
relatórios ad-hoc ou de acompanhamento da 
gestão ambiental da obra)? 

 

 

                                                           
3 Referente a projetos que não se encontrem abrangidos pelo Decreto-lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-lei nº 47/2014, de 
24 de março e DL n.º 47/2014, de 24 de março, e cuja localização esteja prevista em áreas da Reserva Ecológica Nacional, Sítios da Rede Natura 2000 
ou da Rede Nacional de Áreas Protegidas 
4 Referente a planos ou projetos cuja avaliação se encontra abrangida ou não nos regimes de AAE ou AIA  
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PROJECTO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA

1 – INTRODUÇÃO

A realização do presente projecto decorre, por um lado da estratégia de requaliicação urbana do Centro Histórico de Ponte de 

Lima estabelecida nos anos 90 pelo Município de Ponte de Lima e, por outro, da oportunidade estabelecida através do novo regime 

jurídico da reabilitação urbana1, que possibilita a continuidade dessa política municipal através da execução de uma operação de 

reabilitação urbana durante a vigência do QREN, que promove a articulação funcional com a envolvente urbana próxima. 

Na sequência das intervenções realizadas no Centro Histórico da Vila de Ponte de Lima na década de 80 e 90 e visando impedir a 

contínua degradação dos edifícios e possibilitar a reabilitação e renovação urbana da referida área, foi o Centro Histórico declarado, 

em 1998, como “área critica de recuperação e reconversão urbanística (ACRRU)”2, ao abrigo da legislação então vigente. 

Decorridos mais de dez anos e depois do sucesso alcançado quer ao nível da intervenção pública quer ao nível da intervenção pri-

vada, deliberou a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, sob proposta do Executivo Municipal, por um lado, efectuar a conversão 

da ACRRU para ARU e alargar a estratégia municipal de reabilitação urbana à zona urbana consolidada da  Vila de Ponte de Lima 

que envolve o referido Centro Histórico.

1.1 – Objectivos

Os objectivos globais a atingir com a delimitação da “Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima”, realizada em instrumento 

próprio, através de uma operação de reabilitação urbana sistemática, coordenada, executada e gerida pelo município são os decor-

rentes do novo regime jurídico, dos quais se destacam a realização de uma intervenção integrada na zona consolidada e que incide 

sobre o espaço urbano da Vila de Ponte de Lima, que apresenta insuiciências, degradação ou obsolescências dos edifícios, das infra-

estruturas, dos equipamentos ou dos espaços verdes e urbanos de utilização colectiva3, no sentido de criar as condições necessárias 

1	  Estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro.

2	  Através do Decreto n.º 2/98, de 26 de Janeiro, DR n.º 21, I série –B. 

3	  De acordo com o estabelecido no artigo 12º do RJRU.
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ao desenvolvimento sócio-económico e urbanístico que possibilite atingir os níveis de qualidade  concretizados no Centro Histórico 

de Ponte de Lima. 

Desta forma, pretende-se contribuir para a requaliicação do tecido urbano da globalidade da Vila e respectivo enquadramento no 

território e paisagem envolvente, numa perspectiva da estruturação urbana da vila e da criação de uma efectiva interligação entre 

o solo urbano e o solo rural envolvente, tão característico na Ribeira Lima e essencial para a fruição das actividades de recreio e lazer 

que possibilitam o actual nível de qualidade de vida aos limianos que aí residem, mas também a quem visita a Vila.

No que se refere à reabilitação urbana, a Vila de Ponte de Lima, sobretudo no que diz respeito à requaliicação do espaço público e 

da dotação de equipamento de utilização colectiva atingiu já um nível de qualidade muito grande, pelo que importa actualmente 

apoiar a intervenção dos privados na reabilitação dos edifícios e efectuar algumas intervenções ao nível dos equipamentos de utili-

zação colectiva e do espaço público e verde de utilização colectiva que dê unidade, coesão e melhoria das condições da qualidade 

de vida de um território urbano, mais vasto, mas que integra e deine o território da Vila de Ponte de Lima.

Efectivamente, com a presente delimitação e consequente execução da Operação de reabilitação Urbana, pretende-se realçar a 

importância da continuidade das intervenções já concretizadas através da realização de novos investimentos que promovam a sua 

complementaridade e potenciem os seus efeitos permitindo, ao mesmo tempo, minimizar ou ultrapassar os problemas detectados.

Pela diversidade de valores presentes na área de intervenção quer pela tipologia e complementaridade das acções que dão corpo 

à estratégia de intervenção, deinimos os objectivos especíicos:

- Valorizar o conjunto ediicado, através da reabilitação dos edifícios em mau estado de conservação;

- Desenvolver grandes acções integradas de reabilitação urbana com uma forte componente de valorização ambiental;

- Desenvolver acções que promovam as actividades de recreio e lazer e, consequentemente potenciem o desenvolvimento turís-

tico de Ponte de Lima;

- Promover acções que permitam melhorar a qualidade do ambiente urbano e a valorização das frentes ribeirinhas, palco de diver-

sas actividades desportivas e lúdicas.

Os objectivos especíicos a atingir com a operação de reabilitação urbana, prendem-se de uma forma mais global com a forma de 

intervenção prevista para o tecido urbano existente deinido na Planta n.º 1 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana, em que 

se prevê a preservação e a modernização do património urbanístico e imobiliário, através da realização de obras de remodelação 

ou beneiciação dos sistemas de infra-estruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização colec-

tiva e dos edifícios. Por esse motivo, na área delimitada, a reabilitação urbana pretende:

a) Fomentar a reabilitação dos edifícios degradados;

b) Promover a valorização do património ediicado e dos bens culturais;

c) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços não ediicados;

d) Garantir a qualidade urbana através da integração funcional e da diversidade económica e sócio-cultural do tecido urbano;

e) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos;

f ) Desenvolver e consolidar o sector do turismo, através da requaliicação dos espaços  verdes, dos espaços urbanos e os 

     equipamentos de utilização colectiva;

g) Promover a melhoria da mobilidade, através da gestão da via pública e dos espaços de circulação pedonal e viária, incluindo a 

     mobilidade condicionada;

h) Fomentar a adopção de critérios de eiciência energética em edifícios públicos e privados.

Tal como referido anteriormente, devido às características do povoamento minhoto e por consequência da estrutura urbana da 

própria ARU, constituída não só pela Vila de Ponte de Lima, mas de outros lugares urbanos que integram a área que normalmen-

te se designa como a Vila de Ponte de Lima, entendeu a Câmara e a Assembleia Municipal delimitar a  Área de Intervenção pelo 

território que constitui, conjuntamente com o Centro Histórico e com a zona urbana consolidada, uma unidade territorial, na qual 

se enquadram áreas com características diversas.  De facto, a área de intervenção considera a importância da articulação das in-

tervenções no tecido urbano com a valorização das margens ribeirinhas, sendo fundamental para o sucesso da estratégia, a sua 

valorização conjunta.
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1.2 – Metodologia

Para a execução e concretização do presente projecto foi determinante a existência, por parte da Autarquia, por um lado, de uma 

estratégia política que suporta as acções técnicas e, por outro de uma experiência alargada e efectiva na área da reabilitação urba-

na que tem já mais de três décadas e se iniciou com a elaboração do Plano de Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de 

Ponte de Lima 4.

Foi efectivamente decisivo para a realização do projecto em tempo útil, a existência de uma estratégia municipal que se consubstan-

ciou ao longo dos anos em diversos documentos escritos e desenhados e que possibilitaram a construção do programa estratégico 

e selecção quer das tipologias de intervenção quer das zonas urbanas a intervir. Referimo-nos, nomeadamente, ao Projecto “Ponte 

de Lima – Terra Rica da Humanidade”, 2005, ao Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de Ponte de 

Lima, 1996/1997 e ao Projecto “Terra Reabilitar”, realizado no âmbito da candidatura ao ON.2 Política de Cidades – Parcerias para a 

Regeneração Urbana, 2009.

Para concretizar o projecto foi constituída uma equipa técnica municipal multidisciplinar que integra as valências do planeamento 

urbano, da arquitectura, dos sistemas de informação geográica, da engenharia, da programação e gestão de candidaturas e que 

conhece profundamente o território, sendo acompanhada e coordenada pelo Executivo.

Relativamente às fases do trabalho, ou seja, à decisão da área de intervenção, da deinição dos modelos de execução da operação 

de reabilitação e do programa estratégico, uma vez que os prazos para a sua elaboração, discussão e aprovação foram muito cur-

tos, foi estabelecida a realização de metas a atingir na realização do trabalho que gerou o seu acompanhamento em tempo real e 

efectivo por parte do Executivo, o que muito contribui para o sucesso da apresentação do presente projecto.

2 – DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

2.1 – Evolução Urbana da Vila de Ponte de Lima

A área de intervenção da operação de reabilitação urbana com 145,60 ha, integra a Vila de Ponte de Lima. Ponte de Lima é um 

dos Concelhos mais característicos da baixa Ribeira Lima, sendo a vila de Ponte de Lima, o centro funcional de um vasto território 

administrativo que ocupa a área de 321 km2 dividido em 51 freguesias.

Figura 1 – Concelho de Ponte de Lima  – Fonte: C.M. Ponte de Lima

4	  Da autoria do Arqtº António Vasco Massapina e do Arqtº José da Sila Passos, Direcção Geral dos Serviços de Urbanização.

PROJEC TO DE DELIMITAÇ ÃO DA ÁREA DE REABILITAÇ ÃO URBANA |  PONTE DE LIMA |  6



Juntamente com os concelhos vizinhos, Ponte de Lima ocupa uma posição central num eixo de forte dinamismo demográico e 

económico (Norte Litoral – Galiza/ Espanha; Área Metropolitana do Porto – Vigo/Espanha).

Para melhor se compreenderem as suas características efectuámos um breve enquadramento histórico e desenvolvimento urba-

no, no qual se evidenciam as diferenças do tecido urbano, das morfo-tipologias e funcionais registadas no decorrer da evolução 

urbana da Vila de Ponte de Lima. 

Enquadramento Histórico

Dos aglomerados urbanos de raiz histórica, Ponte de Lima é considerado um dos casos mais notáveis “pela unidade e originalidade do 

seu património arquitectónico, pela qualidade de conjunto que constitui esse património e pela beleza e harmonia da paisagem na 

qual se insere” (Massapina et al., 1984). Desde o início dos estudos de investigação da História Urbana que esta povoação se evidenciou 

como “ponto de convergência de toda uma actividade económica, política e militar aglutinada por uma vivência social intensa e par-

ticipante” (Massapina et al, 1984). Contribuiu para este facto, a riqueza da região a nível de extracção de minérios, agricultura, pesca e 

indústrias artesanais. 

A região do Lima, segundo Reis (2000), entra na história quando Décimo Juno Bruto atravessou as águas do rio, na expedição de 

137 a. Cristo, fazendo esquecer as lendas e superstições que se teciam à sua volta. Mais tarde, os soldados de Roma passariam o 

Lima através duma ponte de granito que daria o nome de baptismo à região: Ponte de Lima.

A região de Ponte de Lima foi habitada desde os primeiros tempos da pré-história. O fenómeno megalítico reporta-se, muito prova-

velmente, ao III milénio antes de Cristo e corresponde ao enterramento dos habitantes semi-nómadas que viviam em construções 

de curta duração. Contudo, foi na Idade do Ferro (desde o século VII a.C.) que a densidade populacional aumentou. São dessa época 

as povoações localizadas no cimo dos montes, cercadas por fossos e muralhas e designadas por castros. Alguns castros deixaram 

renome na toponímia “lugares do Castro” enquanto noutros os templos dedicados aos deuses pagãos foram substituídos por ermi-

das cristãs. Estas povoações perduraram mesmo nos tempos da romanização. 

Na altura da Romanização, para facilitar a estrutura administrativa e económica, assim como a acção militar, era necessário o lança-

mento de um sistema de vias que permitissem a comunicação entre vários centros regionais e destes com a cidade de Roma. Ponte 

de Lima ao situar-se na estrada que conduzia de Braga a Lugo foi atravessada por uma dessas vias romanas cujo percurso pode ser 

reconstituído através do que resta dos marcos miliários, pontes e pavimentos, usados como pontos de referência, conforme se pode 

observar na Figura 2. 

Figura 2 – Romanização do concelho de Ponte de Lima5

5	 	Reis, Ponte de Lima no tempo e o espaço,	2000, p.36.
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Foi ao longo da via romana que se ixaram os mais antigos aglomerados populacionais e se fez a cultura intensiva dos campos. Para 

atravessar os rios, as pontes tornaram-se obrigatórias. 

Evolução Urbana da Vila

Por seu lado, a formação e evolução da Vila, foi muito impulsionada pelas invasões bárbaras, tendo provocado uma profunda 

transformação na sociedade local, de modo que os castros, apesar de terem resistido à extinção no mundo romano, foram nesta 

época abandonados. Após a crise provocada pela invasão, a região conhecia uma nova etapa de vida conirmada pelos vestígios 

arqueológicos e toponímicos encontrados em várias zonas do concelho. O facto de a população daquela época temer ataques 

de salteadores e a aptidão do solo para a agricultura fez com que se espalhassem por uma grande área. Os núcleos habitacionais 

surgiram com a paciicação que os romanos garantiam e pela necessidade das trocas comerciais. A Vila Romana representa, assim, 

uma estabilidade socioeconómica que, decerto modo, chamou à planície os povos dispersos por montes e serras onde a actual vila 

se veio a construir. 

 A deinição da área do Centro Histórico numa vila como Ponte de Lima, embora de fácil justiicação, não deixa de ser um processo 

complexo. O rio, sobre o qual foi construída a ponte romana, teve inluência marcante na deinição da planta da vila medieval. A 

organização da malha urbana traduz um desenvolvimento não programado que, ao longo dos tempos, foi cumprindo funções es-

senciais à vida da comunidade, servindo as necessidades da população, moldando-se constantemente às vivências dos diferentes 

períodos. Poder-se-á dizer que o Centro Histórico é o resultado das “estórias” mais signiicativas ao longo de vários séculos.

A presença humana nas proximidades do actual Centro Histórico data do Neolítico, tendo contribuído para a sedentarização des-

sas comunidades factores como as terras férteis propícias à prática da agricultura, o rio e o clima ameno. É neste enquadramento 

que podemos entender o surgimento de povoados castrejos, como o de Santo Ovídio, na margem oposta ao Centro Histórico e a 

presença dos Romanos testada pelo que resta da ponte sobre o Lima, reformulada mais tarde, nomeadamente na época medieval, 

e terá desempenhado um papel signiicativo no desenvolvimento da região. A situação de aglomerado urbano, mais rural que 

urbano, manteve-se até perto do tempo de D. Teresa (Massapina et al, 1984).

Dada a situação político-militar que então se vivia, este aglomerado foi, muitas vezes, destruído ou arruinado. Reconhecendo essa 

importância, a rainha D. Teresa mandou-o povoar dando-lhe Foral, com privilégios entre os quais a instituição de uma feira de for-

ma a incentivar o desenvolvimento económico e inluenciando a ixação das populações. No reinado de D. Pedro I, foi reconstruída 

ou aumentada para o perímetro deinitivo, construindo-se várias torres na zona fortiicada. Várias ruas e travessas terão sido aber-

tas para, ao proporcionar melhor ambiente, atrair a ixação dos habitantes. O espaço dentro da vila para a construção tornou-se 

limitado o que fez com que surgissem arrabaldes ao longo das vias de Braga e Ponte da Barca.

A urbe medieval surge como o grande pólo do que hoje consideramos o Centro Histórico, até porque durante o século XIII foi 

muralhada e provida de torres como reforço do sistema defensivo, assumindo a sua centralidade nas grandes ligações viárias e 

dos eixos culturais. Este perímetro, embora em parte destruído durante os séculos XVIII e XIX, ainda hoje se consegue percorrer 

demonstrando a inluência da muralha no desenvolvimento urbanístico da vila.

O núcleo urbano original passa a ser defendido por muralhas – Figura 3, mandadas construir por D. Pedro I, com nove torres e seis 

portas. A importância da Vila e o seu papel no contexto regional, ica realçada com a construção, nesta mesma altura, da ponte 

medieval, a partir da ponte romana. Concluída em 1370, a passagem pela ponte do Lima converteu-se num local privilegiado no 

contexto regional, fomentando um crescimento do burgo e das actividades comerciais de apoio aos viajantes, gentes do termo, 

chegando a sustentar redes comerciais alargadas que ultrapassavam o próprio espaço nacional. 

Figura 3 – Traçado da muralha

Fonte: Município de Ponte de Lima 
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Este perímetro, embora em parte destruído durante os séculos XVIII e XIX, ainda hoje se consegue percorrer demonstrando a inlu-

ência da muralha no desenvolvimento urbanístico da vila.

A Vila de Ponte de Lima, com uma arquitectura tão marcante e plena de vida, produz no quotidiano de um povo, as crenças da 

época, os ritos e as tradições que marcaram as gentes de Ponte. Local de passagem na peregrinação a Santiago de Compostela, 

mais uma vez Ponte de Lima se encontra no local preciso, com uma obra de engenharia, originariamente romana, a qual permitia 

a travessia de um rio cujo leito era bastante considerável e à volta do qual se teciam vários mitos. Talvez por possuir tão cómodo 

trajecto, para a época em questão, temos relatos de pessoas como o rei D. Manuel I a pernoitar em Ponte de Lima quando seguia 

em peregrinação a Santiago. 

Foi sobretudo no reinado de D. Manuel I que se desenvolveram em Ponte de Lima melhoramentos a nível urbano (Massapina et 

al, 1984). A ponte sobre o rio defendida por duas torres e marcada ao meio pela cruz, além de ter dado nome à vila, passou a fazer 

parte do seu emblema. Foi, nessa época, pavimentada de novo e coroada de merlões. O convento do Vale das Pereiras, antes de 

frades franciscanos, passou a ser de freiras de Santa Clara. É fundada em 1530 a Santa Casa da Misericórdia. Surge a construção 

de novos edifícios com janelas de estilo manuelino e a cadeia antiga dado o seu estado de degradação é substituída pela Torre da 

Cadeia. Os arrabaldes continuam a expandir-se.

O envolvimento da inluência medieval na formação do traçado urbanístico não é a única referência como critério deinidor do 

Centro Histórico, daí que para se entender o limite Sul é necessário considerar o valor do conjunto arquitectónico constituído pelo 

Convento de Santo António dos Frades, a Igreja de S. Francisco e ainda o traçado da rua do Pinheiro referida desde o século XVI por 

ser uma das principais saídas em direcção a Barcelos. No sentido oposto, mais precisamente para Nordeste, a justiicação é muito 

similar, sendo também uma das principais saídas da vila medieval, nela se desenvolveu o Arrabalde de S. João de Fora. Com o de-

senvolvimento sócio-económico do século XVII, foi nítido o aumento da construção de solares, entre os quais se destaca a Casa de 

Aurora, na referida Rua do Arrabalde e a Casa da Garrida, esta limitando o extremo Nordeste do Centro Histórico. 

Com uma forte rede viária, térrea e luvial, Ponte de Lima ganha novo impulso demonstrado claramente no foral outorgado pela 

rainha D. Teresa em 1125, onde merecem destaque as transacções económicas, simbolizadas pela referência à Feira. 

Neste local já se realizava uma feira, que o Foral assinala e reforça com prerrogativas e privilégios, sendo por isso considerada a 

primeira feira de Portugal. É à volta da Ponte e da Feira, intimamente ligadas ao rio, que a urbe nasce, cresce e se singulariza, cons-

tituindo caso único e excepcional dentro do panorama urbano português, Figura 4. 

Figura 4 – Feira de Ponte de Lima

Durante os séculos XVIII e XIX a vila de Ponte de Lima sofreu grandes transformações urbanísticas, fruto dos novos conceitos so-

ciais, que culminariam na destruição de grande parte do sistema defensivo medieval, na abertura de novos espaços públicos e na 

alteração toponímica destes. Almejava-se uma melhor circulação na vila e assim se destruiu um espaço que durante vários séculos 

esteve coninado ao muro de origem medieval, Figura 5. 
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Figura 5 – Ponte de Lima -1858 Fonte: Arquivo da Casa do Outeiro

Com o crescimento urbano do século XIX, a vila extravasou as muralhas, e desenvolveu-se ao longo das estradas nacionais, tendo 

sido assimilados os arrabaldes existentes, fundamentalmente nas ligações às saídas para Ponte da Barca (a nordeste) e a Braga (a Sul).

As grandes transformações urbanas da Vila, ocorrem a partir da primeira metade do século XX, tal como se veriica na Carta Topo-

gráica de 1927, Figura 6. Inicia-se então o processo de alteração na estrutura urbana com a abertura da Av. António Feijó, que parte 

do centro histórico lançando perpendicularmente ligações que seriam a origem dos novos arruamentos urbanos que permitiram 

a expansão da Vila para norte.

Figura 6 – Carta Topográica da Vila de Ponte de Lima – 1927

Fonte: Arquivo Distrital de Viana do Castelo

Nessa altura, havia já a intenção de deinir uma circunvalação à vila, correspondendo actualmente à Rua Conde de Bertiandos e que 

dá acesso à Adega Cooperativa e ao Hospital. 

As evoluções tecnológicas, as teorias higienistas em voga e as concepções sociais do início do século, levaram ao nascimento de 

estradas com peril transversal amplo, pavimento sólido, alinhamentos rectos ligados a pontos estratégicos e habitualmente com 

enquadramentos paisagísticos de carácter lúdico. Surgem igualmente nesta época os rossios e passeios públicos de grande inte-

resse lúdico e desfrute das margens ribeirinhas. 
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Enquadram-se neste espírito renovador, a abertura da Rua António Pereira Rego/Rua Dr. Francisco Abreu Maia, que a partir da 

Ponte Romana fazia ligação até ao im dos anos 80, aos concelhos vizinhos e a Avenida dos Plátanos, inaugurada a 9 de Outubro 

de 1901, pelo príncipe D. Luís Filipe.

Figura 1 – Avenida dos Plátanos – 1905

Fonte: MPL

Na 2.ª metade do século XX, em Arcozelo é aberta a Via do Foral Novo de D. Manuel I que seguiu o traçado destinado à linha férrea, 

caso tivesse chegado a existir. Com a construção da ponte nova – Ponte da Nossa Senhora da Guia6, o trânsito é desviado do centro 

da vila, passando para a actual Via do Foral Velho de D. Teresa. A nova ponte, além de desviar o trânsito da vila, desviou também, o 

trânsito de Além da Ponte, que vai perdendo intensidade e vitalidade comercial, culminando em 1990 com o louvável encerramen-

to do tráfego automóvel na Ponte Romana. 

É desta forma que a abertura da nova ponte e vias de acesso complementares produziram nos últimos 20 anos uma grande trans-

formação na área de intervenção, sendo na envolvente destas que se construiriam maior parte das construções recentes e de maior 

dimensão. Este facto deu origem ao surgimento de uma estrutura urbana que, ao invés de ligar o tecido urbano e o estruturar, 

provoca a dispersão e introduz novas tipologias de ediicação e consequentemente morfotipologias, difíceis de articular com a 

estrutura urbana da vila antiga.

Efectivamente no século XX, a  Vila expande-se por alastramento da sua zona central, independentemente da ocupação linear ao 

longo das referidas vias. A construção de moradias particulares, de qualidade, marcou este período. Segue-se um período de es-

tagnação em que alguns empreendimentos públicos marcaram a conquista de espaços para lá das áreas já ocupadas: o Mercado 

Municipal no Passeio 25 de Abril, a Escola Primária na Avenida António Feijó, o Hospital, a Adega Cooperativa, pontuando o espaço 

de sudoeste a nordeste da zona central, e deixando entre si, grandes vazios. Vazios urbanos que foram sendo preenchidos a pouco 

e pouco, mais aceleradamente a partir da década se 60. O retorno maciço dos colonos de África (sobretudo em 1975) e o regresso 

à terra de muitos emigrantes, a partir da década de 70 marcaram a ediicação em toda a área do concelho, e muito particularmente 

a sua sede, num movimento de preparação de um “voltar de vez”, quando os rendimentos estejam assegurados. Foi assim que sur-

giram os chamados prédios “de rendimento” com vários pisos, próprios para negociar, quase sempre para venda em propriedade 

horizontal.

Quando analisamos as transformações ocorridas no tecido urbano não podemos esquecer que o centro urbano é, desde os seus 

primórdios, um espaço económico, onde se concentra grande parte da população, com os seus anseios, a sua cultura e as suas lutas 

de interesse. Trata-se de um “organismo vivo”, que tem de se ir transformando e que, se não o izer, morrerá. 

6	  Projectada pelo Eng. Correia de Araújo.
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2.2 – Breve diagnóstico

Apesar do bom estado geral de preservação/conservação das frentes ribeirinhas do Rio Lima e do Centro Histórico existem ainda 

várias situações de envelhecimento e degradação do património ediicado privado por resolver.

Toda a informação recolhida foi cruzada, na análise SWOT, para que se tornem perceptíveis as potencialidades e insuiciências da 

área de intervenção, sustentando a deinição de um programa estratégico exequível e ajustado à Vila de Ponte de Lima.

Pontos Fortes

•	 Existência de importante património natural;

•	 Elevados parâmetros de qualidade ambiental;

•	 Existência de notável património construído;

•	 Referência incontornável no domínio da gastronomia tradicional e do comércio de ourivesaria;

•	 Existência de diversos Equipamentos Colectivos e Serviços;

•	 Existência de estruturas de formação e investigação (UFP e ESA)7;

•	 Existência de estruturas com grande potencial de desenvolvimento cultural e artístico;

•	 Vantagem competitiva como local de paragem dos utentes da Auto-estrada Porto / Valença;

•	 Existência de equipamentos de apoio e promoção turística;

•	 Proximidade a uma ruralidade preservada;

•	 Envolvência e espírito único, traduzido ao nível da:

o	 Cultura popular e suas manifestações;

o	 Cultura religiosa e suas expressões;

o	 Gastronomia tradicional;

•	 Caminho Português para Santiago/Caminho do Românico da Ribeira Lima/ Rota dos Vinhos Verdes;

•	 Dinâmica ao nível da valorização e preservação das Artes e Ofícios Tradicionais;

•	 Realização de eventos, com notoriedade e visibilidade internacional;

•	   Vontade política de intervir na promoção e desenvolvimento do concelho;

•	 Capacidade de atracção de visitantes e turistas. 

Pontos Fracos

•	 A desertiicação do Centro Urbano;

•	 Existência de Edifícios em mau estado de conservação;

•	 Entradas na Vila descaracterizadas e com pouca qualidade urbanística;

•	 Necessidade de aumentar espaços de circulação pedonal que convidem à permanência;

•	 Subaproveitamento da frente ribeirinha enquanto espaço de estar;

•	 Desequilíbrio em termos de dinâmica económica e social entre as duas margens do rio;

•	 Necessidade de se criaram factores de atracção que promovam novas centralidades dentro da área de intervenção;

•	 Necessidade de criar e melhorar espaços públicos de qualidade junto às zonas residenciais limítrofes ao Centro Histórico;

•	 Necessidade de ordenamento e valorização paisagística das potenciais áreas de expansão limítrofes ao Centro Histórico;

•	 Peril dos comerciantes pouco orientado para as concepções modernas do marketing; 

•	 Aposta insuiciente na diferenciação e inovação das actividades económicas e de lazer;

•	 Existência de fogos devolutos.

OPORTUNIDADES

•	 A existência de um leque de projectos a implementar de valorização e promoção do concelho, decorrentes da estratégia 

municipal de reabilitação; 

•	 Emergência dos valores patrimoniais e do turismo como dinamizadores;

•	 Localização estratégica do concelho na região;

•	 Atracção de novos investimentos para os edifícios devolutos.

7	 	Universidade Fernando Pessoa e Escola Superior de Agronomia
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AMEAÇAS

•	 A desertiicação do centro urbano;

•	 O factor cultural “individualismo”. 

3 – ENQUADRAMENTO NAS OPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO 

Como referido anteriormente, a estratégia do Município de Ponte de Lima há algumas décadas8 que aposta na requaliicação do 

património ediicado e na valorização das margens do Rio Lima, o que exprime bem o conceito de reabilitação urbana, mais utili-

zado actualmente e que hoje é bem visível na isionomia da Vila. 

As políticas e opções de desenvolvimento urbano do Município para além de se desenvolverem em instrumentos próprios de escala 

municipal, decorrem também das estratégias nacionais e regionais, tais como o PAISCTP 2007-2010 – NITS III Minho –Lima,  do qual 

destacamos os objectivos do Plano de Acção que seguem as linhas de orientação relativas à “Cultura, Património e Turismo”, apostan-

do na valorização da cultura e do património como recursos especíicos da estratégia de desenvolvimento, as relativas a “Operações 

integradas de qualiicação de aglomerados urbanos”, integradas na linha de qualiicação do território para a coesão” e ainda na área 

do “Ambiente e Saneamento básico”, através da “valorização da componente de inovação ambiental e de espaços naturais destina-

dos a recreio e lazer”.

Por outro lado, apesar do instrumento deinidor do desenvolvimento urbano do Município, no sentido mais lato, ser o Plano Direc-

tor Municipal, uma vez que é aqui que se deine o modelo de organização territorial, assim como o sistema urbano do território do 

Município, as opções de desenvolvimento urbano do Município centram-se no seu principal centro urbano, a Vila de Ponte de Lima, 

através do desenvolvimento desde o início da década de 80, de diversos planos, programas ou projectos destinados à requaliica-

ção e valorização da Vila, uma vez que esta constitui o principal centro dinamizador da actividade turística, comercial e residencial 

de Ponte de Lima.

Por esse motivo, veriica-se que quer as intervenções municipais até aqui realizadas, quer digam respeito aos edifícios, aos equipa-

mentos colectivos, aos espaços públicos ou às infra-estruturas, integradas em diversos projectos e programas de âmbito nacional, 

quer as opções do Executivo, no que se refere aos benefícios iscais existentes ao Centro Histórico, demonstram que as opções de 

desenvolvimento urbano contemplam desde há bastantes anos uma verdadeira política de reabilitação urbana. 

Na realidade, as frentes ribeirinhas e o Centro Histórico têm vindo a ser objecto de diversas intervenções, integradas e planeadas 

em termos de ordenamento do território e valorização do espaço físico, uma vez que o município aposta nesta estratégia para 

contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural perspectivado para este território. 

De facto,  o sector do turismo constitui a grande aposta em termos de actividade económica, tentando-se sempre a sua promoção 

através do aproveitamento equilibrado, articulado e sustentável dos recursos existentes tais como o património natural, o patrimó-

nio construído, a ruralidade, a gastronomia, introduzindo-se simultaneamente novos valores ao nível da preservação e educação 

ambiental, acreditando ser este um elemento chave de diferenciação do Centro Urbano que irá contribuir, certamente e à imagem 

do que já tem vindo a acontecer, para o aumento da sua atractividade.

3.1 – Planos e Programas desenvolvidos

Assim, apresentamos seguidamente a sistematização dos projectos e programas desenvolvidos pela Autarquia em que a compo-

nente da reabilitação urbana tem um papel central na estratégia de desenvolvimento urbano:

8  Cartaz alusivo ao Estudo de Preservação e Renovação Urbana de Ponte de Lima, realizado no âmbito da Campanha Europeia para 
o Renascimentos das Cidades, Conselho da Europa, 1982.
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1. Estudo de Preservação e Renovação Urbana de Ponte de Lima9, 1980/1982.

2. Projecto de Valorização das Margens do Lima10, 1994.

Iniciado em 1994, constitui a acção estruturante de maior importância realizada na estrutura verde principal de Ponte de Lima.

“(…) A proposta apresentada tem como princípios fundamentais, orientadores do tratamento paisagístico o respeito pelo património pai-

sagístico existente, a estrutura de organização da paisagem rural, e o património ediicado. Pretendemos assim, dar uma nova utilização à 

paisagem sem a descaracterizar, ao mesmo tempo que passará a constituir um importante equipamento cultural, desportivo e recreativo, 

não só para a população do Concelho mas também para todos aqueles que o visitam. (…) É precisamente neste princípio que assenta a pro-

posta, ou seja, mudar apenas as culturas agrícolas por espaços de recreio sem destruir a paisagem tradicional e a sua compartimentação”.

Fonte: Município de Ponte de Lima

9  Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, Autoria dos Arqts. António Vasco Massapina e José Manuel Da Silva Passos.
10  Autoria do Atelier do Arqtº Paisagista Francisco Caldeira Cabral.
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3. Projecto de Urbanismo Comercial – PROCOM, 1996

Ao abrigo deste programa foram realizadas importantes intervenções ao nível da requaliicação e valorização urbanística. O incre-

mento do espaço de circulação pedonal foi considerável reduzindo a circulação automóvel no Centro Histórico, com resultados 

claramente positivos ao nível dos padrões ambientais e de qualidade de vida dos cidadãos. 

A Câmara Municipal de Ponte de Lima e a Associação Empresarial, foram parceiras no projecto de “Revitalização Comercial do Cen-

tro Histórico de Ponte de Lima”, cujas Normas Especiicas foram aprovadas por Despacho de 520/2001/SEICS. Este projecto trouxe 

uma nova dinâmica ao Centro Histórico, apoiando o comércio e potenciando o desenvolvimento económico da área em questão.

4. Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de Ponte de Lima (PPSRCHPL), 1996/1997.

O Gabinete Técnico Local inicia a sua actividade em 1996, tendo como objectivo fundamental a execução do Plano Pormenor de 

Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de Ponte de Lima.

O plano de salvaguarda apesar de não ter sido aprovado, permitiu ao Executivo efectuar e concretizar algumas das acções e polí-

ticas previstas. 

Desenvolve as suas propostas em torno de cinco objectivos chave, a saber:

1. Conservação do Património Ediicado e Bens Culturais;

2. Renovação do Ambiente Urbano da área;

3. Reinserção da População Residente;

4. Consolidação e Desenvolvimento do Turismo;

5. Expansão e Renovação da Actividade Comercial.
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5. Declaração do Centro Histórico como Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística11, 1998.

De facto, decorrida cerca de uma década após o início das acções que Autarquia 

pretendia vir a desenvolver na promoção da Preservação do Património Arqui-

tectónico e Urbano da Vila de Ponte de Lima, é assinado protocolo em 1989, 

com a Direcção Geral do Ordenamento do Território, o Instituto Português do 

Património Cultural e a Comissão de Coordenação Regional do Norte, para a 

criação de um Gabinete Técnico Local (GTL). 

6. Plano de Salvaguarda e Reabilitação Urbana de Além da Ponte, 2000/2002.

Após a constituição durante dois anos (2000/2002) do  GTL – Gabinete Técnico Local de Além da Ponte, tendo como área de actu-

ação parte da freguesia de Arcozelo, é elaborado o “Plano de Salvaguarda e Reabilitação Urbana de Além da Ponte”, que pretende 

alargar as acções urbanas iniciadas no PPSRCHPL, ao sector do Centro Histórico situado além da Ponte Romana/Medieval.

Fonte: www.pontedelima.pt

11  Através da publicação do Decreto n.º 2/98, de 26 de Janeiro.
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A elaboração do plano teve por base a constatação das necessidades da área de intervenção e tem como objectivos assegurar uma 

gestão urbanística eicaz que possa orientar e corrigir todas as iniciativas que venham a ter lugar, “oferecer” à população espaços 

públicos com qualidade e, ainda de recuperar e promover os importantes elementos ambientais.

7. Revitalização Comercial do Centro Histórico de Ponte de Lima – URBCOM, 2001.

A Câmara Municipal de Ponte de Lima e a Associação Empresarial, foram parceiras no projecto de “Revitalização Comercial do 

Centro Histórico de Ponte de Lima”, cujas Normas Especiicas foram aprovadas por Despacho de 520/2001/SEICS. Este projecto 

trouxe uma nova dinâmica ao Centro Histórico, apoiando o comércio e potenciando o desenvolvimento económico da área em 

questão. Alcançou-se a pretendida conjugação de esforços e a cumplicidade sectorial, entre a autarquia, a Associação Empresarial 

e os privados.

8. Plano Director Municipal de Ponte de Lima, 2005.

A revisão do PDM ratiicado em 2005, deine uma estratégia de desenvolvimento, partir dos seguintes objectivos operacionais, nos 

quais se incluem naturalmente a Vila de Ponte de Lima, sobretudo enquanto reforço da sua centralidade urbana:

- Reforçar a centralidade de Ponte de Lima, com base num modelo de vida urbana com elevados padrões de qualidade e de 

escala humanizada;

- Reforçar a capacidade de ixação da população local em idade activa;

- Promover eicazmente o ajustamento do sistema produtivo local às novas condições de competitividade:

- Reforço da visibilidade e notoriedade externa de Ponte de Lima;

- Resolução de carências básicas ao nível dos equipamentos culturais, sociais e desportivos.

9. Projecto Ponte de Lima – Terra Rica da Humanidade, 2005/2007.

O Projecto ”Ponte de Lima, Terra Rica da Humanidade” nasceu da iniciativa do Município de Ponte de Lima e agrupou um conjunto 

de intervenientes institucionais e académicos, com o objectivo de relevar a nível local, nacional e internacional o património cultu-

ral limiano. Para a prossecução desse objectivo deiniram-se dois vectores fundamentais no projecto: 

1. O Estudo do Património Limiano, na vertente imaterial, natural e construído; 

2. Promoção/divulgação desse património, através de diversas publicações.

O projecto permitiu conhecer, nos aspectos referidos, o território e apresenta-se agora como alicerce para novos desaios à comu-

nidade cientíica e à população limiana. Esses desaios devem passar pela deinição de linhas estratégicas, urbanas e culturais, que 

possibilitem oferecer aos cidadãos de Ponte de Lima e aos visitantes qualidade urbana, ambiental e de serviços culturais, para um 

desenvolvimento focado na excelência e na participação. 
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Figura xx - Panorâmica séc. XIV

Fonte: www.pontedelima.pt

Figura xx – Torre e Porta do Castelo

Fonte: www.pontedelima.pt

10.  Estudo Integrado de Mobilidade e Sistema de Transportes no Centro Histórico de Ponte de Lima, 200712.

Constitui um instrumento de natureza estratégica, destinado a orientar a actuação municipal com vista à concretização dos objec-

tivos de mobilidade deinidos pela autarquia. O estudo tem como objectivos especíicos: 

•	 Promover a acalmia da circulação automóvel no Centro Histórico;

•	 Intervir no ordenamento e reestruturação do estacionamento público, em particular no areal;

•	 Integrar os espaços pedonais e as vias cicláveis num sistema de espaços públicos;

•	 Criação de um circuito não poluente de transportes públicos.

11.  Plano de Urbanização da Vila de Ponte de Lima13, 2008.

A área do PU da Vila de Ponte de Lima, abrange a sede do concelho e freguesias circunvizinhas, designadamente, Arcozelo, Fei-

tosa, Ribeira, Correlhã, Arca, Santa Comba, Brandara, Refóios do Lima, Fornelos e Sá, uma vez que o tecido urbano e as relações 

de proximidade com os diversos lugares dessas freguesias, constituem um todo em que se aigurava absolutamente necessário o 

estabelecimento de regras e parâmetros de uso do solo com uma matriz comum. Apresenta as seguintes propostas:

a) Reforçar a centralidade de Ponte de Lima, com base num modelo urbano com elevados padrões de qualidade e de escala 

humanizada;

b) Apostar da salvaguarda e valorização do Centro Histórico de Ponte de Lima, através da preservação dos imóveis e conjuntos 

de qualidade arquitectónica;

d) Promoção do ordenamento territorial da área de intervenção através da deinição da ocupação funcional adequada às apti-

dões, da hierarquização da rede viária, da criação/ampliação de equipamentos de utilização colectiva e;

e) Deinição da Estrutura Ecológica Municipal.

Devido à não eicácia do Plano de Salvaguarda e Reabilitação Urbana de Ponte de Lima, foram complementarmente, as suas dispo-

sições vertidas para o regulamento do PU.

12  O estudo coordenado pelo Arq. João Álvaro Rocha.
13  Câmara Municipal de Ponte de Lima, entra em vigor através da publicação da Declaração n.º 147/2008.
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12.  Projecto Terra Reabilitar, Candidatura ao ON.2 – Politica de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana, 2009.

O Município de Lima na sequência da política prosseguida e tendo consciência de que os projectos e as medidas apoiadas ainda 

não foram suicientes para travar o processo de destruição em curso, traduzido na degradação crescente de muitos edifícios dos 

Centro Histórico, entendeu desenvolver o projecto “Terra – Reabilitar” que visa a promoção da reabilitação do centro urbano, a su-

pressão de espaços desocupados, e a consequente eliminação dos factores de desertiicação do Centro Histórico de Ponte de Lima. 

Prevendo a concessão de apoio técnico gratuito a prestar pela Câmara Municipal de Ponte de Lima no âmbito do Projecto Terra a 

proprietários/senhorios e ou arrendatários, na reabilitação de imóveis em mau estado de conservação sitos no Centro Histórico de 

Ponte de Lima e áreas classiicadas.

Para além do apoio do “Terra Reabilitar” o Município incentiva a recuperação dos prédios degradados através da concessão de benefí-

cios iscais. Apesar de se manter o agravamento de 30% previsto na Lei sobre a taxa aplicada para os prédios degradados localizados 

no Centro Histórico, o Executivo deliberou aprovar uma nova medida, que consiste em minorar em 30% a taxa de IMI, durante um 

período de 5 anos. 

Efectivamente, as opções de desenvolvimento urbano do Município, desenvolvidas e executadas até ao presente momento, com 

base nos diversos instrumentos referidos, centradas essencialmente nos recursos culturais e paisagísticos do Centro Histórico da 

Vila, nomeadamente através do potencial patrimonial ediicado, dos recursos culturais e turísticos – tais como o Caminho de San-

tiago, a gastronomia e a história local – e dos valores naturais, de que se destacam as margens do Rio Lima, têm actualmente nas 

seguintes estratégias:

- Qualiicação e integração de distintos espaços urbanos (lugares) da Vila, visando um funcionamento urbano global inclu-

sivo;

- Fortalecimento do capital humano, institucional, cultural e económico de da aglomeração urbana da Vila, no sentido de 

aumentar as oportunidades individuais e colectivas, reforçando deste modo a aglomeração urbana;

- Intensiicar a integração da Vila na região envolvente, promovendo assim, relações de complementaridade mais sustentá-

veis entre o solo urbano e o solo rural.

3.2 – Projectos realizados e projectos em curso

Assim e à luz da estratégia deinida para o Centro Histórico/Centro Urbano articulada com os objectivo deinidos à escala da NUT 

III e NUT II será importante entender que não se inicia agora o caminho para a sua concretização, que já existe um importante con-

junto de investimentos realizados, inanciados na sua maioria por fundos comunitários, de especial importância no contexto dessa 

estratégia e aos quais julgamos indispensável fazer referência. 

Foram assim, até à presente data, realizados no âmbito dos diversos programas e planos em curso, os projectos estruturantes da 

reabilitação urbana desenvolvida pelo Município, para além da intervenção geral no espaço público ao nível da sinalética, ilumina-

ção, infra-estruturas e pavimentação.

Imóveis com valor arquitectónico reabilitados como equipamentos culturais

Teatro Diogo Bernades, Torre da Cadeia Velha, Museu Rural, Capela das Pereiras, Villa Moraes, Paço do Marques, Casa do Arnado, 

Museu dos Terceiros.

Clube Náutico e Marina 

Jardim público complementado com parte desportiva – Clube Náutico. Apresenta três valências, parque de estacionamento, res-

taurante e marina/açude. As actividades náuticas, nomeadamente a canoagem é já uma referência em Ponte de Lima. O Clube Náu-

tico com 200 atletas federados, alguns deles campeões internacionais e atletas olímpicos, conta com cerca de 4500 participantes 

por ano nas descidas de rio que organiza e promove.
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Passeio Ribeirinho de Além da Ponte 

Frente ribeirinha da margem direita do rio Lima como zona de percurso pedonal e de estada. Liga as Ecovias existentes na margem 

direita do rio Lima.

Parque do Arnado 

Nasceu da ideia de criar um jardim temático, que permitisse fazer uma viagem pela história de arte dos jardins. Ao mesmo tempo 

que se faz a reutilização das estruturas pré-existentes da exploração agrícola, integram-se nos antigos campos, jardins eruditos ca-

racterísticos de diferentes épocas, e fazem-se plantações com um sentido pedagógico, permitindo a constituição de um verdadeiro 

horto botânico, no qual se integra uma estufa.

Parque de Merendas do Campo do Arnado

O aproveitamento deste espaço foi pensado para solucionar dois aspectos: estacionamento e área de merendas. O estacionamento 

está devidamente separado do espaço de merendas e serve de apoio ao Parque de Merendas, Praia Fluvial e Jardins Temáticos e Vila.

Parque de Estacionamento da Guia 

O estacionamento deste Parque é essencialmente um espaço ajardinado, muito arborizado e teve como objectivo dar resposta à 

necessidade de estacionamento na Vila.

Recuperação e Ampliação do Mercado 

A requaliicação do Mercado Municipal permitiu dotar a Vila de Ponte de Lima, e espaços envolventes, de um espaço com qualidade 

que irá certamente contribuir para o desenvolvimento das actividades económicas e da qualidade de vida das populações tendo-

se recuperado, ao mesmo tempo, um edifício de valor arquitectónico localizado nas margens do rio Lima e no coração do Centro 

Histórico da Vila.

Valorização do Jardim dos Terceiros

Com esta intervenção procedeu-se à revitalização do espaço público envolvente ao Convento dos Terceiros através do aumento 

dos espaços verdes de utilização colectiva da Vila de Ponte de Lima, valorizando-se ao mesmo tempo o próprio edifício (em vias de 

classiicação) localizado no Centro Histórico e na proximidade das margens do rio Lima.

Festival Internacional dos Jardins e Piscinas

O Festival de Jardins de Ponte de Lima é o recinto que alberga um acontecimento/exposição de jardins efémeros renovados anu-

almente. O espaço “permanente” é tratado sob o tema dos labirintos.  

Parque da Vila – Feira e Mercado de Gado

Espaço essencial para a promoção actividades económicas, nomeadamente das feiras de gado quinzenais. Foi construído um equi-

pamento destinado a albergar também outro tipo de feiras, a Feira de Caça e Pesca e a Feira do Vinho Verde, perfeitamente integrado 

na paisagem ribeirinha, dotado com as condições de higiene, de salubridade e de respeito pelo ambiente e pelas normas e directivas 

comunitárias. É um espaço contíguo à Feira do Cavalo, sendo a complementaridade destes espaços fundamental ao sucesso dos 

eventos aí realizados.

Parque da Vila – Cidade Equestre

A tradição equestre na região e particularmente no concelho requerem uma atenção muito especial, pelo que a criação da Feira do 

Cavalo surgiu com esta motivação e é, sem dúvida alguma, o maior certame do género realizado no norte de Portugal. Cavalos e 

cavaleiros de nomeada, oriundos de várias regiões, dão o brilho a esta manifestação que transforma a zona do Parque da Vila num 

picadeiro de excelência, tendo como pano de fundo o Rio Lima.
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O recinto dispõe de dois picadeiros com piso preparado para alta competição constituindo um dos melhores espaços a nível nacio-

nal e internacional, com uma bancada ecológica em relva com capacidade de 5.000 lugares, espaço para 50 expositores, um parque 

de estacionamento para 700 viaturas e uma capacidade total para 20.000 pessoas. Conta ainda com uma área total de 70.000 m2 e 

está preparado para transmissões nocturnas de televisão.

Parque da Vila – Parque de Estacionamento

Integrado na lógica de criação de uma rede de parques de estacionamento que minimize as agressões, ao nível ambiental, a que 

as margens do rio estão actualmente sujeitas, pretende-se com esta intervenção criar uma área semelhante ao Parque da Guia 

(entrada Oeste da Vila), com uma localização oposta, na entrada Este da Vila, cobrindo, deste modo, duas importantes entradas na 

Vila e permitindo o estacionamento gratuito aos visitantes.

Museu Rural de Ponte de Lima

O Museu Rural pretende transmitir de uma forma clara e dinâmica a todos os visitantes e sobretudo às gerações mais novas, as 

formas tradicionais de exploração agrícola com a mostra dos instrumentos nela utilizados.

Capela de Nossa Senhora da Misericórdia das Pereiras

O projecto de Recuperação da Capela, teve como inalidade o utilização deste imóvel como Espaço Cultural Polivalente, projectan-

do igualmente a recuperação do espólio de arte sacra disponível e a valorização do exterior.

Assumindo-se a Capela – resultado físico e simbólico de sucessivas alterações – como um espaço de contemporaneidade, a inter-

venção leva em conta esse aspecto, fazendo-se o tratamento e enfatização dos seus elementos qualitativamente importantes, uti-

lizando linguagens e desenhos actuais nas instalações de carácter funcional. A conservação de pavimentos, caixilharias, cantarias, 

superfícies decoradas e a reposição do tecto em madeira, ”coabitam” com o novo coro e guarda-vento, uma nova área de apoio, 

requaliicando-se a torre sineira como um miradouro.

Teatro Diogo Bernardes

O Teatro Diogo Bernardes constitui um exemplar arquitectónico do teatro à italiana do séc. XIX, tendo sido construído entre os anos 

de 1894 e 1896. 

O interior do edifício foi decorado ao gosto da época, destacando-se as pinturas do tecto da sala e o pano de boca, da autoria de 

Eduardo Reis.

Após se ter encontrado vários anos em estado de degradação e abandono, a Câmara Municipal de Ponte de Lima, adquiriu o edifí-

cio, em 1992, através de um protocolo com Instituto Português  da Arte Cinematográica e Audiovisual.

E inicia as obras de remodelação do edifício, segundo um projecto do Gabinete de Apoio Técnico do Vale do Lima.

A opção proposta pelo autor, assentou numa ilosoia em que se pretendia dar melhores condições e conforto, de acordo com as 

exigências actuais.

Basicamente, pretendeu-se salvaguardar os valores que justiicaram a sua construção – o espectáculo, dotando a plateia de novo 

mobiliário, acrescentando um novo corpo para bar e sanitários e remodelando totalmente toda a área de camarins, sub-palco e teia.

Torre da Cadeia Velha

Tal como a conhecemos actualmente, surge das vultuosas obras de reforço e beneiciação sobre a torre que já então aqui existia 

integrante da estrutura muralhada da Vila (séc. XIV), mandadas fazer pelo Rei D. Manuel para instalação da cadeia da Correcção da 

Comarca, e que foram concluídas em 1511.

A recuperação da Torre da Cadeia Velha, pretendeu adaptá-la como um espaço de divulgação cultural com características de mul-

tifuncionalidade.

A Intervenção caracterizou-se pela instalação de novos pisos, articulando os vários níveis exteriores da Muralha e Passeio 25 de 

Abril.
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4	 - DEFINIÇÃO DO TIPO DE OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA

De acordo com os objectivos deinidos para a área de reabilitação deinida, optou o município pela realização de uma operação de 

reabilitação urbana sistemática, uma vez que esta consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma área com 

297,0 ha, dirigida à reabilitação do ediicado, público e privado, e à qualiicação das infra-estruturas, dos equipamentos e dos espa-

ços verdes e urbanos de utilização colectiva, visando a requaliicação e revitalização do tecido urbano, associada a um investimento 

público de 29 795 121,00 €.

5	 - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA

A operação de reabilitação urbana de Ponte de Lima, de acordo com o estabelecido no respectivo regime, optou por prever, no âm-

bito da elaboração do presente Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, seis Unidades de Intervenção e deinir os objectivos 

especíicos a prosseguir no âmbito de cada uma delas.

Esta opção, justiica-se devido aos objectivos a atingir com a operação, ou seja, continuar o processo de reabilitação e revitalizar o 

tecido urbano e económico da área urbana consolidada que envolve o Centro Histórico.

5.1 – Opções Estratégicas de reabilitação e revitalização da ARU

As opções estratégicas de reabilitação e de revitalização deinidas para a área de reabilitação da Vila de Ponte de Lima, que segui-

damente apresentaremos, desenvolvem/concretizam as seguintes opções de desenvolvimento do Município:

1 – Melhorar as condições de habitabilidade e continuar a requaliicação dos espaços urbanos e verdes de utilização co-

lectiva no Centro Histórico e áreas urbanas contíguas.
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2 – Revitalizar funcionalmente o Centro Urbano, qualiicando as actividades económicas existentes, atraindo novas acti-

vidades e localizando equipamentos de utilização colectiva diversos.

3 – Desenvolver uma estratégia de comunicação e marketing orientada para a promoção dos centros históricos e dos 

centros urbanos onde se inserem.

Deste modo, as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da ARU decorrem dos objectivos que estiveram na base da 

delimitação da respectiva área, das características da Vila, no que se refere à sua centralidade funcional, de centro turístico, de dota-

ção de equipamentos de utilização colectiva destinados à população local e aos visitantes quer da complementaridade necessária 

aos diversos projectos e programas que incidiram sobre a Vila, concretizando-se, nos seguintes:

a) Promover a valorização do Centro Urbano – Vila de Ponte de Lima;

b) Fomentar a reabilitação dos edifícios degradados;

c) Promover a continuidade da qualidade dos espaços urbanos para além do Centro Histórico, numa lógica de valorização do 

Centro Urbano no seu todo, integrando o Centro Histórico, as zonas urbanas consolidadas e as áreas urbanas degradadas;

d) Garantir a qualidade urbana através da integração funcional e da diversidade económica e sócio-cultural do tecido urbano;

e) Desenvolver e consolidar o sector do turismo, através da requaliicação dos espaços verdes, dos espaços urbanos e os equi-

pamentos de utilização colectiva;

f ) Promover a melhoria da mobilidade, através da gestão da via pública e dos espaços de circulação pedonal e viária, incluindo 

a mobilidade condicionada.

5.2 – Prioridades e objectivos da operação de reabilitação urbana

A operação de reabilitação urbana de Ponte de Lima na globalidade da área de intervenção, tem como prioridades contribuir para 

um desenvolvimento integrado da Vila de Ponte de Lima, da melhoria da qualidade de vida da população residente e presente e, 

potenciar através da valorização dos seus diversos recursos, o desenvolvimento turístico da Vila.

Efectivamente, o reconhecimento, a valorização e a visão integrada dos seus valores mais distintos e singulares como sejam o 

ambiente, os espaços verdes e urbanos de utilização colectiva e o tecido urbano do Centro Histórico, a paisagem/Rio, o carácter 

ainda eminentemente rural da zona de Além da Ponte, bem como os usos e costumes que estão associados a esta realidade, são 

fundamentais ao sucesso de qualquer intervenção.
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No que se refere às prioridades e aos objectivos a prosseguir execução da operação de reabilitação urbana, consistem nos seguintes:

Prioridades:

1 – Qualiicação e integração de distintos espaços urbanos (lugares) da Vila, visando um funcionamento urbano global inclusivo; 

2 – Intensiicar a integração da Vila na região envolvente, promovendo assim, relações de complementaridade mais sustentáveis 

entre o solo urbano e o solo rural. 

3 – Fortalecimento do capital humano, institucional, cultural e económico de da aglomeração urbana da Vila, no sentido de au-

mentar as oportunidades individuais e colectivas, reforçando deste modo a aglomeração urbana.

Objectivos:

- Reabilitar Edifícios devolutos;

- Executar acções integradas de valorização de áreas de excelência urbana, tais como o centro histórico e frentes ribeirinhas.

- Desenvolver operações integradas de requaliicação e inserção urbana de bairros sociais;

- Promover operações de recuperação e qualiicação ambiental de áreas periféricas e refuncionalização de áreas devolutas ou 

com usos obsoletos;

- Projectos e Acções integradas de melhoria do ambiente e do espaço urbano.

5.3 – Modelo de gestão da área e de Execução da operação

O modelo de execução da operação de reabilitação sistemática a adoptar é o da iniciativa dos particulares, no que se refere à reabi-

litação dos edifícios e,  da iniciativa da entidade gestora, no que se refere às restantes acções no Espaço Urbano, nas Infra-estruturas 

e Equipamentos de Utilização Colectiva.

5.4 – Prazo de execução

O prazo deinido para a execução da operação de reabilitação urbana, de acordo com o previsto no regime jurídico, será o prazo 

máximo, ou seja de 15 anos. 

5.5 – Quadro de apoios e incentivos às acções de reabilitação

No que se refere aos apoios e incentivos a aplicar às acções de reabilitação executadas pelos proprietários e demais titulares de 

direitos na Área de Reabilitação Urbana de Ponte, considerando que esta foi dividida em Unidades de Intervenção, a proposta apre-

sentada deine, de acordo com as especiicidades próprias e os objectivos atingir com a intervenção em cada uma das unidade, 

incentivos diferentes para as Unidades de intervenção.  

Visando a apoiar a reabilitação do parque ediicado, o Município desenvolveu o programa designado como” Terra-Reabiltar (priva-

dos)”. O Regulamento deine o regime a que obedece a concessão de apoio técnico gratuito a prestar pelo Município de Ponte de 

Lima a proprietários/senhorios e ou arrendatários, na reabilitação de imóveis em mau estado de conservação localizados no Centro 

Histórico de Ponte de Lima, outros imóveis classiicados e respectivas zonas de protecção.

O apoio técnico e/ou inanceiro gratuito (até ao limite máximo de 2 500,00 €) poderá incidir nos seguintes itens:

a) Na elaboração de projectos de arquitectura, para a reabilitação de imóveis;

b) Na elaboração dos respectivos projectos de especialidades;

c) No acompanhamento arqueológico em fase de obra;

d) Na colaboração, quando tal se justiicar, na articulação dos resultados obtidos com possíveis alterações no projecto de arquitectura; 

e) Na isenção de pagamento pela emissão das licenças municipais que sejam devidas conforme o disposto no Regulamento Mu-

nicipal de Ediicações do Concelho de Ponte de Lima.

O beneiciário obriga-se a executar as obras conforme o projecto e no prazo estipulado na calendarização deinida no respectivo 

projecto.
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A atribuição do apoio técnico será formalizado através de contrato escrito a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o bene-

iciário ou beneiciários, segundo modelo a fornecer pela autarquia.

O contrato mencionado no artigo anterior deverá conter os seguintes elementos:

a)	 Identiicação do beneiciário ou beneiciários;

b)	 Identiicação do edifício ou edifícios, se se tratar da reabilitação de um conjunto ediicado;

c)	 Valor do apoio prestado, designadamente o valor do projecto e das taxas devidas pela emissão das licenças;

d)	 Valor da indemnização a pagar pelo requerente ao Município, caso não execute as obras no prazo estipulado;

e)	 Prazo para a realização das obras.

A todos os projectos serão exigidas soluções de eiciência energética, sendo uma condição fundamental para o seu inanciamento.

No que se refere aos incentivos às acções de reabilitação propõem-se a continuação da redução da taxa do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) localizados no Centro Histórico.

Assim, na Unidade de Intervenção 1 – Centro Histórico de Ponte de Lima, o IMI sofre uma redução de 30 %, durante 5 anos, nos 

imóveis que sejam alvo de obras “reabilitação” 

Na restante área de reabilitação urbana, a redução proposta de 30 % aplica-se aos imóveis anteriores a 1951, que sejam alvo de 

obras “reabilitação”, durante 5 anos.

Por outro lado, propõe-se um agravamento da taxa de IMI de 30 % em imóveis devolutos e imóveis em ruínas, na Unidade de Inter-

venção 1. Este agravamento aplica-se à restante área de reabilitação urbana, a todos os imóveis anteriores a 1951. 

De acordo com o previsto na lei geral, o IVA será aplicado à taxa reduzida de 6% em toda a área de reabilitação urbana, assim como 

em sede de IRS são dedutíveis os impostos prediais.
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5.6  – Soluções de inanciamento às acções de reabilitação

Relativamente às soluções de inanciamento das acções de reabilitação, deinem-se os programas de inanciamento público da 

reabilitação urbana, nomeadamente, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana – IHRU, a saber:

•	 RECRIA, Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis;

•	 RECRIPH, Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos de Propriedade Horizontal;

•	 SOLARH, Apoio Financeiro para obras em habitação permanente;

•	 REHABITA, Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas (exclusivamente aplicável aos núcleos ur-

banos históricos declarados áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística).

Complementarmente, referem-se as linhas de crédito existentes, através de Protocolos Bancários, nas instituições bancárias para 

acesso privilegiado ao crédito dos proprietários dos imóveis, tendo como objectivo da execução de obras de reabilitação urbana 

visando o apoio a projectos de desenvolvimento turístico.

5.7  – Programa de Investimento público

Através do presente programa de investimento público apresentamos as acções de iniciativa pública necessárias ao desenvolvi-

mento da operação.

De referir que as acções descritas dão continuidade à estratégia deinida para o Centro Histórico e sua envolvente, que vem sendo 

“construída” ao longo de mais de duas décadas.

- Valorização de Espaços Urbanos em Arcozelo

- Valorização de Espaços Urbanos na Vila

- Elaboração do Plano de Pormenor de São Gonçalo

- Área de Lazer e recreio envolvente da Veiga do Crasto

- Beneiciação da Avenida dos Plátanos

- Parque de Além Ponte

- Açude e Passagem Pedonal

- Ampliação de Instalações de Apoio às Actividades Náuticas

- Cidade Equestre – Equipamentos de Apoio 

- Equipamentos de Apoio à valorização do Caminho de Santiago

- Valorização Urbanística do Bairro da Escola Técnica

- Elaboração do projecto de Requaliicação da Rua Conde de Bertiandos e envolvente 

 - Centro de Congressos

- Valorização da Envolvente ao Edifício de Nossa Senhora da Guia

- Requaliicação Urbanística das entradas da vila 

- Valorização Paisagística do Passeio Ribeirinho 

- Requaliicação da Avenida de S. João 

- Cadeia das Mulheres – Centro de Prova do Vinho Verde e dos Produtos Tradicionais  

- Recuperação e Remodelação da Casa dos Barbosa Aranha – Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde

- Projecto de Intervenção no Areal 

- Casa dos Sabores – Clara Penha

- Centro de Alto Rendimento – Edifício Principal (margem direita do Rio Lima)

- Hotel Além Ponte – Casa do Largo n.º 9 e Casa do Largo n.º 24

- Área de Lazer de S. Gonçalo (margem direita do Rio Lima)

- “Acqua Limia Camping”
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5.8 – Programa de Financiamento da Operação

O programa de inanciamento da Operação de Reabilitação Urbana inclui a estimativa dos custos totais da execução da operação 

na ordem de 29 888 055,46 € e identiica o Programa Operacional Regional do Norte, através do Eixo 3 – Valorização e qualiica-

ção ambiental e Territorial como principal fonte de inanciamento.

Unidades de 
Intervenção

 Acções Custos
Custo por 
Unidade

ARU

- Requaliicação Urbanística das entradas da vila 990.000,00 €

2.500.000,00 €

- Valorização de Espaços Urbanos em Arcozelo 520.000,00 €

- Valorização do Caminho de Santiago

- Valorização de Espaços Urbanos na Vila
      . Intervenção na Avenida António Feijó

 180.000,00 €

810.000,00 €

Unidade 1

- Beneiciação da Avenida dos Plátanos; 510.000,00 €

2.375.055,46 €

- Hotel Além da Ponte – Casa do Largo n.º 9 e Casa do Largo n.º 24 842.890,00 €

- Cadeia das Mulheres – Centro de Prova do Vinho Verde e dos Produtos Tradicionais 103.261,46 € €

- Recuperação e Remodelação da Casa dos Barbosa Aranha – Centro de Interpretação e Promoção 
do Vinho Verde 

585.570,00 €

- Casa dos Sabores, Clara Penha 333.334,00 €

Unidade 2

- Elaboração do Plano de Pormenor de São Gonçalo 75.000,00 €

5 075.000,00 €

- Centro de Alto Rendimento – Edifício Principal (margem direita do Rio Lima)     5 000 000,00 €

Unidade 3

- Área de Lazer e recreio envolvente da Veiga do Crasto; 1.600.000,00 €

12 988,00 €

- Parque de Além Ponte; 700.000,00 €

- Açude e Passagem Pedonal; 700.000,00 €

- Área de Lazer de S. Gonçalo (margem direita do Rio Lima) 500 000,00 €

- Ampliação de Instalações de Apoio às Actividades Náuticas 309.000,00 €

- Cidade Equestre – Equipamentos de Apoio 1.999.000,00 €

- Equipamentos de Apoio à valorização do Caminho de Santiago 180.000,00 €

- “Acqua Limia Camping” 4 000 000,00 €

- Projecto de Intervenção no Areal 3 000 000,00 €

Unidade 4  - Valorização Urbanística do Bairro da Escola Técnica 400.000,00 € 400.000,00 €

Unidade 5 - Elaboração do projecto de Requaliicação Urbanística da Rua Conde de Bertiandos e envolvente 100.000,00 € 100.000,00 €

Unidade 6
 - Centro de Congressos; 6.000.000,00 €

6.450.000,00 €
- Valorização da Envolvente ao Edifício de Nossa Senhora da Guia 450.000,00 €
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6 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE INTERVENÇÃO

6.1 – Delimitação das Unidades de intervenção

O contexto estratégico actual de Ponte de Lima impõe um desaio importante de consolidação do centro urbano, sendo este o 

fundamento para o desenvolvimento do programa da operação de reabilitação urbana.   

Tal como foi referido anteriormente, a área de intervenção não se restringe aos limites do Centro Histórico, uma vez que a impor-

tância da articulação das intervenções no tecido urbano da Vila, qual se inclui a valorização das margens ribeirinhas é fundamental 

para o sucesso do programa. De igual forma, também a conside-

ração do tecido urbano consolidado e em consolidação na sua 

envolvente se mostra fundamental para garantir a coerência das 

soluções e a continuidade na qualidade no tratamento dos espa-

ços públicos e integração da paisagem urbana. 

A área de intervenção do projecto de reabilitação urbana de Ponte 

de Lima abrange uma área total de 297,0 ha, na qual se inserem seis 

unidades de intervenção que ocupam na sua totalidade 145,60 ha.

A deinição das unidades de intervenção, atendendo à sua com-

plementaridade, bem como às acções previstas em função de tais 

especiicidades, procura assegurar um melhor aproveitamento 

das potencialidades e oportunidades presentes, a sua valorização

e respectiva integração na dinâmica económica e social de Ponte 

de Lima, num quadro de reabilitação e requaliicação sustentada.

Desta forma, a proposta contempla a programação de acções de 

reabilitação urbana que têm por objecto a realização das infra-

estruturas urbanas, dos espaços urbanos e verdes de utilização 

colectiva, que ocorrem em toda a área de reabilitação urbana. 

Complementarmente, propõe-se a delimitação de seis Unidades 

de Intervenção, uma vez que estas têm por objecto diferentes tipo-

logias de intervenção que seguidamente identiicaremos.

Quadro 2 – Unidades de Intervenção

Designação Características da Intervenção Local Dimensão

Unidade de Intervenção 1 Reabilitação do Centro Histórico de Ponte de Lima 31,7 ha

Unidade de Intervenção 2 Consolidação Urbana de São Gonçalo 13,7 ha

Unidade de Intervenção 3 Valorização das Margens do rio Lima 100,8 ha

Unidade de Intervenção 4 Reabilitação do Bairro da Escola Técnica 4,1  ha

Unidade de Intervenção 5 Reestruturação do espaço da Rua Conde de Bertiandos e envolvente 5,2 ha

Unidade de Intervenção 6 Renovação da Envolvente ao Teatro Diogo Bernardes 7,8 ha

6.2 – Interesses públicos e privados

Uma vez que o investimento realizado pelo Município em reabilitação urbana nas últimas décadas não foi suiciente para dinamizar 

a reabilitação do ediicado, por parte dos proprietários, seja para a função habitacional seja para o desenvolvimento de actividades 

económicas e considerando que a Câmara Municipal não se pode substituir aos privados, entendemos que os fundamentos essen-

ciais para a realização do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana são os seguintes:
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1 – Toda a área urbana consolidada da Vila é ARU, pelo que todas as operações de reabilitação (antes de 1951) devem ser apoiadas 

com benefícios e incentivos, qualquer que seja a sua localização;

2 – As Unidades de Intervenção constituem áreas importantes do ponto de vista da estratégia ao deinirem a criação/dotação de

      equipamentos/infra-estruturas de utilização colectiva que vão beneiciar toda a ARU;

3 – Todos os parceiros (Estado, Câmara e proprietários) têm um papel importante para atingir o objectivo inal:

4 – Os proprietários devem manter os imóveis em boas condições;

5 – O Governo deve criar as condições para que a reabilitação seja um investimento atractivo;

6 – O Município deve ser um parceiro que regula as diversas acções.

6.3 – Listagem dos edifícios a reabilitar

A listagem que seguidamente se apresenta é completada com as ichas elaboradas para cada edifício, nas quais se identiicam, entre 

outros aspectos, o estado de conservação, incluem-se em anexo ao presente documento as ichas e planta de localização dos edifí-

cios. A presente listagem será actualizada anualmente.

· Edifício 101 – N.º Matriz: U 48 – Soc. Entreposto Mineiro do Minho, Ldª. – Largo da Freiria;

·  Edifício 241 – N.º Matriz: Sem n.º – Maria Angelina Gonçalves Pimenta Lima – Rua Conde da Barca;

· Edifício 304 – N.º Matriz U769 – Quirina Melo – Rua de Trás-dos-Palheiros

· Edifício 401 – N.º Matriz: U 10 – Pedro Pereira Coutinho – Largo Alexandre Herculano;

· Edifício 707 – N.º Matriz: U 725 – Grupo J Pimenta – Largo Alexandre Herculano n.º 1 a 7;

· Edifício 902 – N.º Matriz – João de Sá Coutinho Rebelo Sotto Maior (Conde d’Aurora) – Rua do Arrabalde

· Edifício 1009 – N.º Matriz: U 635 – Herdeiros de Júlio Santos Almeida – Largo de S. João n.º 21,22;

· Edifício 1013 – N.º Matriz: U 335 – Rosa Pereira Gonçalves Caseiro – Rua do Arrabalde n.º 136, 134, 132, 130 e 128;

· Edifício 1014 – N.º Matriz: U 336 – Júlio Santos Almeida – Rua do Arrabalde n.º 124, 122, 120, 118 e 116;

· Edifício 1015 – N.º Matriz – Júlio Santos Almeida (Herdeiros) – Rua do Arrabalde n.º 112, 114

· Edifício 1016 – N.º Matriz – Mário da Silva Brito – Rua do Arrabalde n.º 110

· Edifício 1122 – N.º Matriz: U 634 – João Manso Dantas; António Emílio Abreu Dantas; Maria Celeste Manso Dantas – Calçada do Sr. Dos 
Alitos n.º 18;

· Edifício 1129 – N.º Matriz: U 428 – Maria de Fátima Calheiros – Rua José de Abreu Coutinho;

· Edifício 1428 – N.º Matriz: U 455 – João Lopes Meireles – Beco da Calçada dos Artistas n.º 21/Rua Beato Francisco Pacheco;

· Edifício 1507 – N.º Matriz U267 – João Manuel Cardoso Soares Correia – Rua Inácio Perestrelo n.º 53 a 59 

· Edifício 1518 – Sílvia Maria Matos Barros Ferraz – Rua da Sr.ª das Neves n.º 2-4

· Edifício 1522 – N.º Matriz: U 424 e 425 – Filomena Reynolds Abreu Coutinho – Largo Capitão J.M. Magalhães n.º 2-6;

· Edifício 2513 – N.º Matriz: U 513 – João Pires de Melo – Rua de Souto n.º 23 / Rua do Castelo n.º 16,18 e 20;

· Edifício 2514 – N.º Matriz: U 478 – Herdeiros de Filomena Pereira Correia – Rua do Castelo n.º 14;

· Edifício 2709 – N.º Matriz: U 158 – António Barros Araújo – Rua de Souto n.º 69-75 / Rua Cândido Cruz n.º 20-30;

· Edifício 2713 – N.º Matriz: U 531 – Carlos Alberto Coelho Esteves – Rua do Castelo n.º 24;

· Edifício 3203 – N.º Matriz: U 89 – António Sequeiros – Rua General Norton de Matos n.º 24-32;

· Edifício 3301 – N.º Matriz: U 75 – Belmira Barbosa Alves – Rua General Norton de Matos n.º 5-7;

· Edifício 3302/3 – N.º Matriz U476 – Francisco Melo Ramos – Rua General Norton de Matos n. 9-11-13-15

· Edifício 3917 – N.º Matriz – João Amorim Correia Marinho ou Glória Rodrigues Cerqueira – Rua General Norton de Matos n.º 230-232-
234-236-238

· Edifício 3920 – N.º Matriz – Mãe de Gaspar Pacheco Maia – Rua General Norton de Matos n.º 254-256-258-260

· Edifício 4003 – N.º Matriz: U 12 – Firma Vieira Barros – Investimentos e Imobiliário S.A. – Rua General Norton de Matos n.º 117-119-121;

· Edifício 4005 – N.º Matriz: U 42 (?) – Herdeiros de Belozinda Penha Varela – Rua General Norton de Matos n.º 129-131;

· Edifício 4021 – N.º Matriz – Gaspar Barros Lima (Rua do Arrabalde); Inquilino: Luís Barbosa Fernandes – Cangosta do Sobral n.º 12-14

· Edifício descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima sob o número 786 e inscrito na matriz predial 1347-P da fregue-
sia de Ponte de Lima – Pedro César Vieira Trocado Esteves – Rua do Castelo n.º 11;

· Edifício descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima sob o número 410 e inscrito na matriz predial 205 da freguesia 
de Ponte de Lima – José Casimiro do Rego Matos dos Reis – Rua da Porta Nova n.º 10 e 12;
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· Edifício descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima sob o número 267 – João Manuel Cardoso Soares Correia – Rua 
Boaventura José Vieira n.º 53 a 59.

· Edifício 2006 – descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima sob o número 260 João Manso Dantas, António Emílio 
Abreu Dantas, Maria Celeste manso Dantas – Rua Manuel Morais n.º 10 a 14

· Edifícios da Adega Cooperativa de Ponte de Lima

· Edifício 520 – descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima sob o número 42 Mercuri Antonino – Rua Manuel Lima 
Bezerra n.º 99-101

· Edifício 416 – Gregório de Araújo Pimenta – Rua Manuel Lima Bezerra s/n

6.4 – Unidades de Intervenção

Uma vez que a proposta contempla a programação de diversas Unidades de Intervenção, apresentamos inicialmente o Quadro 3 

–  Identiicação das acções de reabilitação urbana a executar em cada uma das unidades.

Quadro 3 –  Identiicação das acções de reabilitação urbanas

Unidades de 

Intervenção
Acções de reabilitação urbana

Em toda 

a Área de 

reabilitação 

urbana 

- Valorização de Espaços Urbanos na Vila

- Valorização de Espaços Urbanos em Arcozelo

- Requaliicação Urbanística das Entradas da Vila

- Valorização do Caminho de Santiago

- Intervenção na Avenida António Feijó 

Unidade de 

Intervenção 1 

- Reabilitação de imóveis

- Hotel Além Ponte – Casa do Largo n.º 9 e Casa do Largo n.º 24

- Recuperação e Remodelação da Casa dos Barbosa Aranha – Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde

- Cadeia das Mulheres – Centro de Prova do Vinho Verde e dos Produtos Tradicionais 

- Casa dos Sabores – Clara Penha

- Beneiciação da Avenida dos Plátanos

Unidade de 

Intervenção 2

- Elaboração do Plano de Pormenor de São Gonçalo

- Centro de Alto Rendimento – Edifício Principal (margem direita do Rio Lima)

Unidade de 

Intervenção 3

- Área de Lazer e Recreio da Veiga do Crasto

- Parque de Além Ponte

- Açude e Passagem Pedonal

- Ampliação de Instalações de Apoio às Actividades Náuticas

- Cidade Equestre – Equipamentos de Apoio

- Equipamentos de Apoio à valorização do Caminho de Santiago

- Projecto de Intervenção no Areal

- Área de Lazer de S. Gonçalo (margem direita do Rio Lima)

- “Acqua Limia Camping”

Unidade de 

Intervenção 4 
- Valorização Urbanística do Bairro da Escola Técnica

Unidade de 

Intervenção 5 

- Elaboração do projecto de Requaliicação Urbanística da Rua Conde de Bertiandos e envolvente

- Valorização do Bairro Social da Rua Dr. Luís da Cunha Nogueira 

Unidade de 

Intervenção 6 

- Centro de Congressos

- Valorização da Envolvente ao Edifício de Nossa Senhora da Guia
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6.5 – Deinição e calendarização das acções de reabilitação urbana

Conforme o referido no ponto 6.1 a proposta contempla igualmente a programação de acções de reabilitação urbana que ocor-

rem em toda a área de intervenção deinida como ARU, que se concretizam nas seguintes acções:

Acções de reabilitação urbana Calendarização Tipologias de Intervenção:

- Valorização de Espaços Urbanos na Vila 2012 - 2025
Infra-estruturas urbanas, espaços urbanos e verdes 

de utilização colectiva 

- Requaliicação Urbanística das Entradas da Vila 2012 - 2015
Infra-estruturas urbanas, espaços urbanos e verdes 

de utilização colectiva 

- Valorização de Espaços Urbanos em Arcozelo 2012 - 2014
Infra-estruturas urbanas, espaços urbanos e verdes 

de utilização colectiva 

Valorização do Caminho de Santiago 2011 - 2014
Infra-estruturas urbanas, espaços urbanos e verdes 

de utilização colectiva 

Unidade de Intervenção 1 – Centro Histórico de Ponte de Lima

Deinição

A Unidade de Intervenção 1 corresponde ao Centro Histórico, consti-

tuído pelo antigo núcleo amuralhado da Vila de Ponte de Lima e pelos 

três arrabaldes – Além-da-Ponte, Pinheiro e S. João, tem como objec-

tivo principal a reabilitação de edifícios particulares e a reabilitação de 

edifícios públicos destinados a equipamentos de utilização colectiva, 

assim como, a reabilitação de edifícios públicos destinados a activida-

des económicas com interesse relevante na promoção do património 

gastronómico do concelho.

O Centro Histórico de Ponte de Lima, constitui-se com um espaço ur-

bano de grande valor patrimonial tanto através da qualidade do seu 

tecido e estrutura urbana, de que se destacam alguns imóveis notá-

veis, como também pela dimensão e riqueza do seu coberto vegetal 

e massa arbórea.

Comparativamente com a restante área de intervenção, esta Unidade de Intervenção possui uma dimensão histórica e cultural, que 

transparece não só no conjunto construído, como em diversos elementos de importância regional e nacional que fazem de Ponte 

de Lima uma Vila vocacionada para o turismo interno e externo. 

Apesar do bom estado geral de preservação/conservação do Centro Histórico existem ainda várias situações de envelhecimento e 

degradação do património ediicado privado por resolver (ver ponto 6.3 e Anexo IV).

Cadeia das Mulheres – Ce tro de Prova do Vi ho Verde e dos Produtos Tradi io ais

Aquisição de imóvel e realização de pequenas obras de reabilitação do edifício da antiga “Cadeia das Mulheres”, localizado em ple-

no Centro Histórico junto da margem esquerda do rio Lima, de forma a adequa-lo para o funcionamento de um Centro de Prova e 

Promoção do Vinho Verde e dos Produtos Tradicionais. 
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Re uperação e Re odelação da Casa dos Bar osa Ara ha 

– Ce tro de I terpretação e Pro oção do Vi ho Verde

A “Casa Torreada dos Barbosa Aranha”, classiicada como Imó-

vel de Interesse Público, é um património que faz parte da 

história da Vila, remontando à primeira metade do século XVII. 

Face ao seu valor inquestionável, foi considerada uma aquisi-

ção primordial para o Município cujo objectivo é intervir atem-

padamente na sua preservação, segundo a lógica de recupera-

ção do património histórico situado no centro histórico. 

De localização privilegiada em relação aos Paços do Con-

celho, a “casa-torre” situa-se na rua Fonte da Vila, oferecen-

do todas as condições para futuras instalações de diversas 

valências. O Centro de Interpretação e Promoção do Vinho 

Verde tem como objectivo contribuir para a promoção Vi-

nho Verde através da investigação e divulgação do lastro 

patrimonial, criando infra-estruturas de apoio das rotas e 

itinerários turísticos associados ao vinho e à vinha e enri-

quecendo de uma forma dinâmica o produto inal, na pers-

pectiva da sua valorização económica. 

Hotel Alé  da Po te 

De forma a contribuir para a resposta à necessidade de alojamento turístico no Centro Histórico, o Município pretende liderar um 

processo de recuperação de um conjunto de edifícios localizados no Largo Alexandra Herculano, situado na continuidade da Ponte 

Romana na margem direita do rio Lima, com o intuito de todos eles virem a funcionar como unidades hoteleiras independentes 

mas geridas de forma conjunta, com uma recepção única, centro de reservas, manutenção, serviços, etc, com todas as vantagens 

em termos de custos de exploração que daí poderão advir. O tipo de alojamento oferecido será distinto entre os edifícios. Esta 

parceria poderá assumir a forma de consórcio.

Trata-se de um total de onze casas de valor patrimonial e cultural signiicativo com uma vista privilegiada sobre o rio Lima e todo o 

Centro Histórico. Três das casas pertencem ao Município e as outras 8 a privados.

Casa Clara Pe ha – Casa dos Sa ores 

pro oção gastro o ia lo al

Depois da aquisição do imóvel onde outrora funcionou o 

tradicional Restaurante Clara Penha e dos prédios contí-

guos em ruína, situados na Rua General Norton de Matos, 

o Município de Ponte de Lima pretende com o presente 

projecto dar continuidade à política de beneiciação e re-

paração de edifícios municipais e recuperar aquele espaço, 

que actualmente apresenta um avançado estado de de-

gradação fruto da idade, para desenvolver acções de defe-

sa e promoção da gastronomia tradicional com particular 

destaque para o típico e genuíno Arroz de Sarrabulho.

O edifício principal apresenta problemas ao nível da estrutura visíveis pelo desnivelamento de pisos e tectos, descaimento da es-

cada de madeira e destacamentos de rebocos e estuques. Ao nível da cobertura, cuja estrutura é em madeira, veriicam-se graves 

problemas pela presença de alguns elementos em avançado estado de deterioração devido a iniltrações de águas pluviais.

A presente proposta de recuperação incide maioritariamente na intervenção interior uma vez que no exterior, com excepção das 

ruínas onde se efectuarão algumas demolições e ampliação para o logradouro, pretende-se conservar o aspecto geral do edifício 

efectuando-se apenas trabalhos de limpeza e pintura.
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• Calendarização

Acções de reabilitação urbana Calendarização Tipologias de Intervenção:

Reabilitação de imóveis 2011 - 2025 Edifícios

Hotel Além Ponte – Casa do Largo n.º 9 e Casa do Largo n.º 24 2012 Actividades Económicas

Recuperação e Remodelação da Casa dos Barbosa Aranha – Centro 
de Interpretação e Promoção do Vinho Verde

2012 Equipamento

Cadeia das Mulheres – Centro de Prova do Vinho Verde e dos 

Produtos Tradicionais 
2011 Actividades Económicas

Casa dos Sabores – Clara Penha 2012 Actividades Económicas

Unidade de Intervenção 2 – São Gonçalo

A Unidade de Intervenção 2 diz respeito ao lugar conhecido como São Gonçalo, 

com diferentes épocas de construção é constituído por diversas funcionalidades 

entre as quais a habitacional. Tem como objectivo principal estruturar o tecido 

urbano do lugar através da deinição da sua malha urbana, da deinição de es-

paços públicos de utilização colectiva, da deinição das morfo-tipologias habita-

cionais, dos espaços de actividades económicas e da dotação de infra-estruturas. 

Plano de Pormenor de São Gonçalo

Preconiza-se como modelo de desenvolvimento desta área, a realização de Pla-

no de Pormenor, por ser este o tipo de instrumento mais adequado para a im-

plementação de uma intervenção global sobre esta área. A intervenção inicial 

é pública, uma vez que se pretende realizar um PMOT, de acordo com o RJIGT.

Centro de Alto Rendimento – Edifício Principal (margem direita do Rio Lima)

O turismo é a grande aposta em termos de sector económico a privilegiar, tentando-se sempre a sua promoção através do aprovei-

tamento equilibrado, articulado e sustentável dos grandes valores existentes como o património natural, o património construído, 

a ruralidade, a gastronomia, o vinho, os desportos equestres, o golfe e neste contexto em particular a actividade náutica.

O desporto náutico, enquanto actividade que dá origem a uma série de dinâmicas sociais, culturais e económicas, assume um pa-

pel relevante no conjunto de iniciativas que se pretendem incrementar, articular e integrar e que contribuirão, certamente, para a 

prossecução dos nossos objectivos de desenvolvimento.

A existência de um Centro de Alto Rendimento de Desportos Náuticos em Ponte de Lima será certamente uma forma de reconhe-

cer a importância desta actividade desportiva na região permitindo o crescimento qualitativo e quantitativo da mesma aumen-

tando, desta forma, a sua visibilidade nacional e internacional. As vantagens ou os benefícios serão directamente tomados pelos 

atletas, clubes e associações ligadas a estes desportos, ao mesmo tempo que servirá de alavanca para novas dinâmicas económi-

cas, sociais e culturais da região.

O Centro de Alto rendimento irá contemplar valências como: Recepção, Serviços técnicos/gabinetes, Gabinetes médicos, Sala de 

Fisioterapia, Alojamento/dormitórios/quartos duplos/quartos individuais, Ginásio, Salas reuniões/auditório, Bar, Cozinha, Sala de 

Jantar, Sala Internet, Salas de convívio, SPA, Piscina coberta, … 
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Acções de reabilitação urbana Calendarização Tipologias de Intervenção:

Elaboração do Plano de Pormenor de 

São Gonçalo
2012

Edifícios, infra-estruturas urbanas, equipamentos, espaços urba-

nos e verdes de utilização colectiva e actividades económicas

Centro de Alto Rendimento – Edifício 

Principal (margem direita do Rio Lima)
            2014 Equipamento

Unidade de Intervenção 3 – Margens do Lima

As margens ribeirinhas do Lima têm sido objecto de diversas intervenções, integra-

das e planeadas, tendo como objectivo a valorização do espaço físico, conjectura-

das no sentido estratégico enquanto contributo para o desenvolvimento turístico, 

social e cultural da Vila de Ponte de Lima. Tem como objectivo principal dar conti-

nuidade à qualidade ambiental  e paisagística dos investimentos realizados, valo-

rizando do ponto de vista turístico, o Caminho de Santiago,  promover a utilização 

urbana dos Espaços Verdes de utilização colectiva das duas margens  do rio Lima

O desenvolvimento do estudo implícito à elaboração do Projecto de Valorização 

teve como princípios fundamentais orientadores do tratamento paisagístico o res-

peito pelo património paisagístico e natural existente, a estrutura de organização 

da paisagem rural e o património ediicado.

Contudo e apesar da importância dos investimentos realizados até à data, denota-se um clara necessidade de dar continuidade à 

valorização integrada de toda a componente ambiental e paisagística que envolve as margens do rio Lima, preservando os seus 

valores naturais mais importantes, tornando-a, simultaneamente, atractiva ao desenvolvimento das actividades sócio-económicas, 

tendo sempre como princípio fundamental o seu uso sustentado e a qualidade de vida das populações.

Acções	de	Reabilitação	Urbana	 Calendarização

Unidade	de	Intervenção	3
Valorização das Margens do 
rio Lima

Espaços Urbanos e Verdes de Utilização Colectiva

1 - Área de Lazer e Recreio da Veiga do Crasto;

2 - Beneiciação da Avenida dos Plátanos;

3 - Parque de Além Ponte (margem direita do Rio Lima);

4 - Açude e Passagem Pedonal;

5 - Área de Lazer de S. Gonçalo (margem direita do Rio Lima);

6 - Projecto de intervenção no areal.

Equipamentos de Utilização Colectiva

1 - Ampliação de Instalações de Apoio às Actividades Náuticas;

2 - Cidade E uest e – E uipa e tos de Apoio;

3 - Equipamentos de Apoio à valorização do Caminho de Santiago;

4 - “Acqua Limia Camping”. 
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Beneiciação da Avenida dos Plátanos

Na perspectiva do incremento e valorização dos espaços pedonais, pretende-se com esta intervenção proceder a uma valorização 

do espaço público através da Repavimentação da Avenida dos Plátanos. Esta avenida, com cariz de passeio público, situa-se na 

margem do rio Lima e encontra-se actualmente desarticulada da malha urbana envolvente devido ao seu mau estado de conser-

vação cujo pavimento, nas zonas de circulação pedonal e automóvel, apresenta muitas irregularidades.

Tal como já foi oportunamente mencionado, pretende-se dar continuidade à política de valorização da envolvente do Rio Lima. A 

Avenida 5 de Outubro para além de um excelente percurso pedonal, apresenta características de observatório sobre o Rio Lima e 

envolvente natural onde é possível desfrutar da paisagem e observar a ponte medieval e o casario típico da frente marginal.

A zona de intervenção apresenta-se bastante degradada fruto da utilização do espaço como recinto de feiras e outras actividades, 

propondo-se uma intervenção de repavimentação e ordenamento viário com o objectivo de reduzir a impermeabilização e criar 

melhores condições de vivência e usufruto da frente ribeirinha, pela população e visitantes, que associem as vertentes culturais e 

naturais existentes no local.

Pretende-se e favorecer a qualiicação do espaço público pedonal e viário, de forma articulada com a recente intervenção de reor-

denamento viário executada na área envolvente, nomeadamente, no Passeio 25 de Abril, Avenida de S. João e Rua Inácio Perestre-

lo, propondo-se a eliminação das zonas de estacionamento e a deinição de uma faixa de sentido único de circulação automóvel, 

a repavimentação da faixa longitudinal de circulação pedonal com a substituição de grandes maciços de betonilha existente por 

solocimento, a substituição de grandes quantidades de calçada à portuguesa existente entre árvores por grelhas de enrelvamento 

e a renovação de todo o mobiliário urbano.

Parque de Além da Ponte

A intervenção ao nível das estruturas verdes é uma necessidade, no sentido da preservação da identidade das áreas urbanas e 

dos recursos biofísicos e paisagísticos que merece ser expandida com vista a equilibrar as características da estrutura verde com a 

morfologia do território. Os espaços verdes públicos e privados, mais do que reguladores ambientais, participam na qualidade de 

vida, produzem sombra, ajudam a reduzir as temperaturas e gases, contribuem para a melhoria do conforto das pessoas e desem-

penham ainda um papel determinante enquanto elemento de utilidade social.

A sociedade actual demonstra uma grande preocupação com aspectos relacionados com a natureza e tende para, nos momentos 

de descontracção e lazer, uma procura emergente de espaços verdes como locais privilegiados de encontro e actividades lúdicas. 

O Parque Além Ponte constitui-se como uma estrutura verde colectiva e social na margem do rio Lima.

Um parque de lazer, mais do que um equipamento, funciona como elemento de agregação e coesão social que permite desen-

volver um conceito e alcançar a materialização de uma ideia de paisagem devendo possibilitar uma apropriação e fruição total do 

espaço. No entanto, segundo Sidónio Pardal, o parque estabelece-se como produto cultural através de relações com a natureza 

mas falha quando o desenho é dominado por espaços fragmentados e meramente decorados.
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Esta proposta aposta na continuidade do programa da 1ª fase do Festival de Jardins tentando colmatar uma deiciência desse pro-

grama e reforçar os espaços verdes de cariz social com a construção de um parque assente em linhas simples e harmoniosas como 

as curvas do rio Lima que, apesar de próximo, situa-se numa cota inferior entre 3 e 4 metros. Esta proposta aproveita percursos, 

muros, ramadas de vinha e uma vegetação variada existentes, trabalhando apenas a área de intervenção com ligeira modelação 

do terreno para criar momentos e espaços multifuncionais sem agravamento do risco de inundação pela preservação da actual 

permeabilidade do solo. Promove ainda o alinhamento e aprumo de esteios de pedra existentes para execução de pérgolas, a plan-

tação de espécies vegetais arbóreas e arbustivas autóctones da região, a colocação de equipamento de diversão e lazer bem como 

mobiliário urbano que garanta a satisfação das necessidades dos utentes e assegure a recolha de resíduos.

Como complemento deste grande espaço público – cerca de 30.000m2 – propõe-se a construção de um equipamento que tenha 

em conta a topograia do local e a envolvente natural e que disponha de bar e instalações sanitárias acessíveis. Pretende-se cons-

truir um equipamento discreto e com estruturas leves, com cerca de 130m2 e de impacto reduzido, com uma volumetria tenden-

cialmente plana e acabamento exterior em madeira incluindo caixilharias. 

Ampliação das instalações de apoio às actividades náuticas

O Clube Náutico de Ponte de Lima, com cerca de 20 anos de história, tem manifestado um crescimento exponencial com franca 

aposta em novas áreas de intervenção como o “Turismo Náutico, voltado para as populações permitindo a qualquer pessoa praticar 

canoagem, quer seja no aluguer de caiaques quer em descidas 

de rio com monitores, em Férias Desportivas, com o intuito de 

levar a modalidade aos mais jovens contribuindo para a ocu-

pação dos tempos livres e criação de hábitos saudáveis, e no 

Desporto Escolar, um projecto de parceria com as escolas do 

concelho, que tem servido de forte meio de divulgação da mo-

dalidade e também como fonte de detecção de talentos”.

Neste sentido, pretende-se levar a efeito a Ampliação das Ins-

talações de Apoio a Actividades Náuticas, numa iniciativa de 

criar um equipamento que reúna no mesmo espaço diversas 

valências, nomeadamente, balneários, gabinete médico, sala 

de massagens e hidromassagem, sala de tratamentos, ginásio 

e instalações sanitárias adaptadas.

Este equipamento, essencialmente direccionado para apoiar 

a prática de actividades náuticas será ampliado em altura, mantendo a área de implantação e alterando apenas a área de cons-

trução e cércea com uma proposta que passa por criar uma estrutura independente em peris metálicos capaz de suportar um 

novo piso e implantada sobre os dois corpos existentes. Não estão previstos quaisquer movimentos de terras mantendo-se toda a 

envolvente sem qualquer intervenção.

Açude e Ponte Pedonal

Tirando partindo do recurso natural que é o Rio Lima, pretende-se levar a cabo o projecto que promova a prática da canoagem 

e remo, actividade que se encontra amplamente desenvolvida no concelho. A existência de um local privilegiado para a prática 

destes desportos associados aos vários clubes no Norte de Portugal e na Galiza que praticam esta modalidade justiicam a cons-

trução destas infra-estruturas Se por uma lado se pretende promover os desportos náuticos de alta competição, dando respostas 

às necessidades e exigências dos desportistas da região que competem ao mais alto nível internacional, por outro lado tenta-se 

incrementar estas actividades nas suas componentes de turismo e de lazer.

Espera-se que a existência desta infra-estrutura contribua para o aumento dos praticantes destas actividades na sua componente 

desportiva mas também turística e de lazer. Contribui-se para o aumento e diversidade de actividades disponíveis das quais os 

visitantes e turistas podem usufruir, podendo em muitas das situações e por si só constituir um factor de atractividade para um 

determinado sector do mercado. Todos os projectos relacionados com a hotelaria, restauração e animação turística.
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Cidade Equestre – Equipamentos de apoio

Até ao momento e de uma forma faseada foram criadas importantes infra-estruturas da Cidade Equestre. Tendo sido considerado 

por muitos como um dos melhores espaços da Europa para a realização de eventos equestres, facto que se justiica não só pela 

qualidade dos projectos que integram o recinto, mas também pela sua própria articulação, funcionalidade e enquadramento na 

envolvente, tendo-se constituído como uma oportunidade única de valorização e dinamização sustentável das margens do rio Lima.

A Feira do Cavalo, constitui-se como uma das grandes apostas do Município de Ponte de Lima e dos vários parceiros locais, conquis-

tando uma signiicativa projecção internacional.

Este evento não só posiciona Ponte de Lima e Portugal no circuito mundial equestre, como é, sem dúvida, um motor de desenvol-

vimento que potencia os valores e produtos da região, promovendo o sector turístico a uma escala e dimensão global.

A fase que se pretende implementar consiste na construção de um conjunto de Boxes que permita criar as condições necessárias 

de acolhimento, em número e em qualidade, adequados para dar resposta às necessidades detectadas e permitir a consolidação e 

crescimento futuro deste ambicioso projecto. 

Projectos de Equipamentos de Apoio à valorização do Caminho de Santiago

Prevê-se o Ordenamento das margens do Rio Labruja procedendo-se à sua limpeza e tratamento para que seja possível deinir um 

percurso ao longo deste rio criando-se a oportunidade de desfrutar da magníica paisagem que este recurso proporciona, assim 

como a ligação à Ecovia que liga Ponte de Lima a Refóios do Lima e aos Espaços Verdes existentes nas margens do Lima.

Projecto de Intervenção no Areal

Importa, relectir sobre estratégias de minimização de debilidades existentes. Merece particular destaque a problemática do esta-

cionamento no Areal do Rio Lima, desde logo por constituir um sinal inequívoco de que existe uma preocupação séria e simulta-

neamente ponderada que visa uma harmonização prática dos interesses em presença.

Reconhece-se a necessidade de alterar a situação de forma a minimizar o impacto ambiental e paisagístico do estacionamento 

naquele local, a par do interesse em devolver toda aquela área de fruição colectiva à população, contudo é importante reconhecer, 

igualmente, que aquele espaço funciona como agente de atractividade, enquanto garantia prévia e quase absoluta de se encontrar 

um local de estacionamento próximo do centro urbano, promovendo fortemente a dinâmica comercial e turística de Ponte de Lima.

Reconhece-se que o areal, apesar de não constituir uma alternativa adequada do ponto de vista ambiental, paisagístico e do 

ordenamento, tem permitido garantir uma certa vitalidade do centro urbano, na medida em que oferece uma possibilidade de 

estacionamento virtualmente inesgotável, funcionando nessa perspectiva como elemento catalisador da dinâmica do próprio 

centro urbano.

“Acqua Limia Camping”

Com o Parque de Campismo de Ponte de Lima pretende-se criar um equipamento público de interesse assente por um lado, 

na introdução de maior urbanidade e dinamização desta zona, por outro lado, na busca de uma integração plena, com natu-

ralidade, valorizando o contexto paisagístico excepcional do terreno de intervenção, nas margens do rio, capacitando-o se-

gundo valências múltiplas. O projecto de Arquitectura será o instrumento mediador do equilíbrio entre estes objectivos.

O Parque de Campismo enquadra-se nos pressupostos legais coerentes com uma classiicação de 3 estrelas, considerando 800 como 
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o número máximo de utentes. Destes, 

poderiam estar instalados em tendas 

(máximo de 700 campistas), em carava-

nas (no máximo de 35 caravanas) ou em 

bungalows (máximo de 30 unidades). 

O Parque de Campismo foi pensado 

como estando inserido numa estraté-

gia mais global com as restantes valên-

cias de Ponte de Lima. A sua posição 

estratégica entre um dos acessos à vila 

de um lado e na linha de frente do nú-

cleo urbano no outro e dentro da linha 

geral conduziu à exploração de dois 

conceitos.

Por um lado, a marcação das entradas 

na vila pelas opções de desenho urba-

no e a sua confrontação com os limites 

do espaço privado e, por outro, a caracterização de um Parque de Campismo de carácter urbano, como complemento a outros 

parques já existentes de carácter mais rural/natural. 

Assim, o Parque de Campismo compõe-se num primeiro momento através de uma “praça”, como zona de interface entre o espaço 

público e privado. Assume-se um forte recuo em relação ao plano de rua, criando numa primeira fase um alargamento do espaço 

público para passeio e numa segunda fase esse passeio prolonga-se para o interior, tornando-se praça e edifícios. Pretende-se que 

este espaço de interface possa funcionar de forma independente da generalidade do parque, para que se possa constituir como 

um equipamento de acesso público, mesmo que o parque esteja encerrado ou lotado.

No segundo ponto o reforço da proximidade com o centro de Ponte de Lima faz-se através da exploração da tipologia dos aloja-

mentos e das conexões pedonais/ viárias com a malha urbana, numa perspectiva de que o Parque de Campismo se pode constituir 

uma alternativa válida ao alojamento convencional, podendo apoiar o alojamento para os diversos eventos de Ponte de Lima, seja 

o Festival dos Jardins, a Feira do Cavalo, as Feiras Novas, entre outros, numa perspectiva de grande continuidade e relação da malha 

urbana e também do seu ambiente de carácter mais urbano.

Área de Lazer e Recreio da Veiga de Crasto

A construção do parque tem como objectivo dotar o centro urbano de um espaço que aproxime nos momentos de lazer a natu-

reza e as pessoas. Pretende-se criar um espaço naturalizado, aprazível e multifacetado de elevado potencial ecológico. O objec-

tivo é que, a partir da valorização dos recursos naturais, passem a existir condições para o desempenho de funções recreativas. 

Aposta-se na criação de espaços com uma forte componente identitária para a população, áreas de recreio activo e passivo e 

espaços de contemplação e memória.

Área de Lazer de S. Gonçalo (margem direita do Rio Lima)

A necessidade de uma zona de praia luvial devidamente qualiicada constitui uma carência urgente e oportuna; não só como pólo 

de dinamização turística mas também como foco de lazer nos meses de Verão.

Veriicou-se nos últimos anos a deslocação da praia luvial da zona do Arnado para a zona a jusante do açude, para além da Ponte 

da Nossa Senhora da Guia. Neste local, devido à renovação da água através do açude aliada a uma bolsa de área considerável, tem 

propiciado condições mínimas para a prática balnear.

Pretende-se tirar partido das condições naturais da área potenciando-a ao nível da sua fruição turística.
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Acções de reabilitação urbana Calendarização Tipologias de Intervenção:

Parque de Lazer e Recreio da Veiga de Crasto 2012 - 2020 Espaços verdes de utilização colectiva 

Projecto de Intervenção no Areal 2010 - 2020 Espaços urbanos e verdes de utilização colectiva 

Equipamentos de Apoio à valorização do Caminho de 
Santiago

2012 - 2017
Equipamentos, espaços urbanos e verdes de 
utilização colectiva 

Cidade Equestre – Equipamentos de Apoio 2012 - 2015 Equipamentos

Ampliação de Instalações de Apoio às Actividades Náuticas 2012 Equipamentos

Açude e Passagem Pedonal 2015 Infra-estruturas urbanas

Beneiciação da Avenida dos Plátanos 2012 Espaços urbanos e verdes de utilização colectiva 

Parque de Além Ponte 2013 Espaços urbanos e verdes de utilização colectiva 

“Acqua Limia Camping” 2013 Equipamentos

Área de Lazer de S. Gonçalo (margem direita do Rio Lima) 2013 Espaços verdes de utilização colectiva

Unidade de Intervenção 4 – Bairro da Escola Técnica

A Unidade de Intervenção 4 correspondente ao Bairro da Escola Técnica, consti-

tuído pelo núcleo habitacional do IGAPHE, tem como objectivo principal a reabi-

litação do espaço urbano, das infra-estruturas e edifícios.

Esta área da Vila, do ponto de vista funcional acolhe uma zona residencial e de 

comércio/serviços (antigo Centro Comercial Ibérico). É conhecida como Bairro da 

Escola Técnica e constitui-se como uma estrutura urbana de grande importância 

em termos da organização do espaço público envolvente aos prédios que foram 

em tempos destinados a habitação social (IGAPHE).

No que concerne à vitalidade e ambiência importa referir que recentemente 

(2011) a Praceta Fernão Magalhães que integra este Bairro, foi alvo de uma in-

tervenção que passou pela valorização estética, ambiental e funcional (parque

 radical e o ordenamento da área de estacionamento), criando-se novos espaços para o desporto e lazer. 

A intervenção é pública e prevê a realização de acções de requaliicação do espaço urbano e de infra-estruturas.

Acções de reabilitação urbana Calendarização Tipologias de Intervenção:

Valorização Urbanística do Bairro 2016 Edifícios, infra-estruturas urbanas
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Unidade de Intervenção 5 – Rua Conde de Bertiandos e envolvente 

A Unidade de Intervenção 5 corresponde à Rua Conde de Bertiandos e sua en-

volvente próxima, abrangendo as áreas habitacionais do Bairro da Rua Dr. Luís 

da Cunha Nogueira, tem como objectivo principal a reestruturação desta área 

visando a requaliicação e resultando numa acção de revitalização urbana. 

Conforme referido anteriormente, a organização global do núcleo central de Pon-

te de Lima traduz uma grande homogeneidade de escala, consequência de um 

desenvolvimento não programado e que foi respondendo ao longo do tempo às 

necessidades dos seus habitantes.

É sempre importante referir que esta via constitui, não só o acesso à Universidade 

Fernando Pessoa e à Adega Cooperativa, mas sobretudo, um dos acessos prin-

cipais mais utilizados por veículos de emergência e utentes do Hospital Distrital 

Conde de Bertiandos e Centro de Saúde de Ponte de Lima, uma vez que integra a 

rede viária estruturante da Vila.

A requaliicação do espaço público é um factor vital para alterar a imagem desta zona e melhorar as condições e a qualidade de 

vida das populações locais.

A requaliicação do espaço público pretende ser para além de um benefício, um acto de mudança. Acto que possa contribuir para 

renovar a apropriação pelas populações, tornando não apenas num prolongamento do espaço individual mas num verdadeiro 

bem comum e num recurso que faz parte duma estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental.

Objectivamente, propõe-se uma intervenção pública que visa a ocupação e o tratamento urbanístico de toda a unidade de inter-

venção por forma a beneiciar o ambiente e a qualidade urbana da Vila. 

Acções de reabilitação urbana Calendarização Tipologias de Intervenção

Elaboração do projecto de Requaliica-

ção Urbanística Rua Conde de Bertian-

dos e sua envolvente próxima 

2019
Edifícios, infra-estruturas urbanas, equipamentos, espaços urba-

nos e verdes de utilização colectiva e actividades económicas

Unidade de Intervenção 6 – Envolvente do Teatro Diogo Bernardes

A Unidade de Intervenção 6 corresponde à envolvente do Teatro Diogo de Ber-

nardes e sua envolvente próxima. Tem como objectivo principal a renovação da 

envolvente urbana de uma área que constituirá um Pólo de Equipamentos Cul-

turais da Vila.

Do outro lado a Sala de Espectáculos com um potencial de utilização mais versátil, 

nomeadamente para congressos, interage e consolida uma área onde já existem 

outros equipamentos. Estes pólos complementares justiicam um percurso que 

atravessa a vila, ligando pontos importantes, começando na Sala de Espectáculos 

passa pelo Hotel de Nossa Senhora da Guia, o Teatro Diogo Bernardes, a Villa Mo-

raes, o Gabinete Terra, o Mercado,  a muralha, a  ponte,  e a margem do Rio Lima.

A intervenção é também o mote para reforçar o cuidado a ter com o tratamento 

das entradas na vila. 
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Dada a oferta existente de edifícios culturais na envolvente imediata a es-

tratégia da proposta é incorporar as valências desses edifícios como “per-

tencentes” ao programa geral proposto, reduzindo assim o programa neces-

sário para o edifício da Sala de Espectáculos, podendo assim almejar a ter 

eventos mais ambiciosos, uma vez que passam a funcionar em cooperação. 

Esta estratégia é o mote catalisador para um novo desenho urbano para o 

espaço público comum a estes equipamentos.

Conceptualmente este espaço público seria como um grande “foyer” que 

daria acesso aos diferentes Equipamentos, nomeadamente o Hotel de Nossa 

Senhora da Guia, o Teatro Diogo Bernardes, a Villa Moraes e o antigo edifício 

de turismo/ actual Gabinete Terra, importante na gestão dos eventos, apre-

sentando uma oferta variada de programas e ambientes.

A intervenção é pública e prevê a criação de um Pólo Cultural. 

Acções	de	reabilitação	urbana Calendarização Tipologias	de	Intervenção:

Centro de Congressos 2019 Equipamentos

Valorização da Envolvente ao Edifício de Nossa 

Senhora da Guia
2022 Infra-estruturas urbanas
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