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… em média, o Município demora 2 dias  
a pagar aos seus fornecedores, quando 
em 2013 demorava 137 dias?

… apesar de todos os investimentos 
realizados nos últimos anos, reduzimos a 
dívida municipal de mais de 54 milhões de 
euros em 2013, para 24 milhões de euros 
em 2020? Foi uma redução de 54,5%.

… comparativamente com 2013, hoje, a 
dívida municipal por habitante reduziu 
em 56%? Se em 2013 a dívida municipal a 
dividir por cada habitante correspondia a 
€575,89, em 2020 correspondia a €252,88.

… ao mesmo tempo que reduzíamos 
a dívida, realizamos investimentos 
estruturantes para o concelho e que, desde 
2014 investimos quase 40 milhões de 
euros por todo o Concelho?

… de 2014 a 2020 o Município investiu  
8,5 milhões de euros em equipamentos 
educativos?

… o investimento nas funções sociais de 
âmbito escolar, como refeições, atividades 
de apoio à família, transportes, entre 
outras, foi das principais prioridades do 
Município? De 2014 a 2020 o Município 
investiu cerca de 10,6 milhões de euros 
no apoio social de âmbito escolar.

… com todo o rigor financeiro, entre 2014  
e 2020, conseguimos investir quase  
11,5 milhões de euros nas associações  
de âmbito cultural e desportivo?

Desde 2014 que optamos por, anualmente, 
prestar contas à população. Quem governa 
gere o dinheiro que é de todos. Por isso, 
prestar contas, para além de ser uma forma  
de envolver os cidadãos nas decisões que  
lhes dizem respeito, é uma obrigação de quem 
é eleito em democracia.

Se é verdade que ao prestar contas estamos 
a investir numa comunidade mais esclarecida 
e participativa, é igualmente verdade que 
lhe estamos a dar o poder da informação e a 
capacidade para exigir que quem governa use 
o seu dinheiro de forma criteriosa, responsável 
e, acima de tudo, transparente.

Se em 2014 isto era uma novidade, hoje, é uma 
marca da governação do nosso Concelho.

José Manuel Ribeiro

Presidente da Câmara Municipal de Valongo
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Uma das prioridades desta Câmara Municipal  
foi tornar Valongo num concelho de boas contas.  
Para isso, foi necessária uma gestão rigorosa do 
dinheiro que é de todos, o que possibilitou uma 
redução drástica do valor da dívida municipal.

+  AUTONOMIA  
FINANCEIRA

Os resultados estão à vista: Se em outubro de 2013 cada valonguense devia 575,89 
euros, no final do ano de 2020 já só devia 252,88 euros. Ou seja, de 2013 até agora cada um de nós 
deve menos 323,02 euros, o que representa uma redução de 56,09%.

54.052.293,76 € 36.148.188,10 €

27.539.016,32 €

25.730.535,23 €

24.582.909,84 €

48.121.668,20 €

45.430.673,77 €

40.172.129,07 €

2013 2017

DÍVIDA TOTAL

DÍVIDA TOTAL / HABITANTE

2014 2018

2015 2019

2016 2020

2013 252,88 €
575,89 €

505,89 €
477,45 €

422,03 €
379,31 €

287,14 € 267,36 €

2020

2014
2015

2016
2017

2018 2019



A EDUCAÇÃO É
  UMA PRIORIDADE

Todos sabemos que sem educação não há futuro. 
Mas, para haver melhor educação é necessário 
investir nos equipamentos educativos e apoiar  
as famílias em funções de âmbito escolar.

Em 2020, o Município voltou a investir cerca de 1,5 milhões de euros em equipamentos 
educativos e mais de 1,2 milhões de euros em apoios concretos.

INVESTIMENTO EM 
EQUIPAMENTOS 
EDUCATIVOS

APOIOS EM FUNÇÕES SOCIAIS 
DE ÂMBITO ESCOLAR

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

91.360,43 € 248.347,11 € 296.063,76 €
656.463,87 €

4.277.871,14 €

1.502.471,31 € 1.482.069,96 €

2014

2015 2016
2017

2019

2018

2020

ACUMULADO 
2014–2020

10.656.054,93 €
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INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS 
DESPORTIVOS

INVESTIMENTO E APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES  
DE ÂMBITO DESPORTIVO E CULTURAL

330.548,18 €

O desporto e a cultura desempenham um papel 
importante na nossa sociedade. São experiências sociais 
contínuas, que permitem mostrar o nosso potencial, 
melhorando o capital humano do nosso concelho. 

Ambos os sectores têm um impacto significativo no bem-estar e no desenvolvimento humano,  
sendo fatores de mudanças sociais pela forma como atraem, integram e aproximam as pessoas da 
sua comunidade. De 2014 até ao final de 2020, o Município investiu cerca de 2,5 milhões de euros  
em equipamentos desportivos e quase 11,5 milhões de euros nas associações  
culturais e desportivas do concelho.

O DESPORTO E A CULTURA   
  COMO FATORES DE 
    DESENVOLVIMENTO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

81.466,10 €

762.464,37 €

154.804,44 €

795.741,21 €

221.036,93 €
121.712,89 €

ACUMULADO 
2014–2020

11.474.965,17 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



GOVERNAÇÃO TRANSPARENTE
›  Valongo ocupa o 2º lugar nacional no índice de 

Transparência Municipal, no ranking Dyntra. 
›  Desde 2014, que dedica uma semana a prestar contas  

à sua população. Desde 2014 que aposta na participação 
cívica através do Orçamento participativo Jovem. 

›  Em 2013, o concelho estava na penumbra com metade da 
iluminação pública (IP) desligada provocando receio de 
sair à rua de noite. Fomos o primeiro município a avançar 
para a substituição total da IP por Led. Esta decisão trouxe 
mais segurança, mais vida e uma poupança anual de 
656.000€ ao nosso município! 

›  Desde 2014 candidatou a Fundos Comunitários  
e Nacionais vários projetos por todo o concelho, 
conseguindo obter cerca de 31 milhões de euros  
em financiamento.

UM TERRITÓRIO COM IDENTIDADE
›  Valongo apostou numa estratégia inovadora de promoção 

do concelho criando logomarcas que reforçam a nossa 
identidade e nos diferenciam dos outros territórios: 
Serras e Rios, Regueifa e Biscoito, Ardósia, Brinquedo 
Tradicional Português, Bugiadas e Mouriscadas  
e Património Religioso. 

›  A par disso, criou-se a Oficina de Promoção da Regueifa  
e do Biscoito; e em breve a Oficina de Promoção  
do Brinquedo Tradicional Português; a criação da Feira  
da Regueifa e do Biscoito e da Festa do Brinquedo.

›  O nosso concelho passou a ser a sede do Parque  
das Serras do Porto. Com abertura de centros de BTT,  
Trail Running, Percursos Equestres, Escalada e  
Circuito de Contemplação (Tronos Romanos e Baloiços), 
passamos a ser o 1º destino metropolitano de atividades 
desportivas outdoor.

A EDUCAÇÃO, CULTURA E A  
AÇÃO SOCIAL SÃO PRIORITÁRIAS
›  Para além de se ter removido o fibrocimento em todas  

as escolas, requalificamos a Escola Secundária de 
Ermesinde, e em breve começam as obras na Secundária 
de Valongo e na Básica Vallis Longus.

›  Houve um forte investimento imaterial no 1º Ciclo  
com a criação de: Salas de Aula do Futuro, Parques 
Infantis, apoio às bibliotecas escolares.

›  Criamos vários projetos de motivação e desenvolvimento 
na educação: Combate ao insucesso escolar - Mais Val; 
Férias Escolares – Tok’ a Mexer. 

›  Apostamos em projetos integradores para toda a 
população: ASA - Acreditamos em Seniores Ativos, 
OTL especial@rte / Casa do Xisto para portadores de 
deficiência; Programa “Ler Não Custa Nada”, Festival de 
Literatura Infantojuvenil Onomatopeia; Manifestum a Arte 
de Dizer; Mostra de Teatro Escolar (MOSTRA-TE).

 

›  Ainda na cultura, está em obra o Auditório de São Vicente 
- Alfena e futuramente a recuperação do Antigo Cinema  
em Ermesinde.

PLANEAR DE FORMA SUSTENTÁVEL E 
ESTRATÉGICA E ATRAIR INVESTIMENTO
›   Desde 2014, o Município captou mais de 300 milhões  

de euros de investimento privado, o que permitiu criar 
cerca de 2 mil novos postos de trabalho.

›  Avançou-se com o Plano de Urbanização da  
Zona Industrial e Empresarial de Campo (PUZIEC); 
realizou-se o Processo Participativo Inovador na revisão 
do Plano Diretor Municipal (PDM); criou-se o Plano de 
Mobilidade Urbana Sustentável (PMUT); o Plano Municipal 
de Acessibilidades para todos (PMAT) e o Plano Municipal 
de Saúde.

›  Criamos Hortas Comunitárias e vários Parques de Lazer: 
Lomba, em Sobrado; Quinta do Passal, em Campo, Quinta 
da Lousa, em Valongo. Em curso está o Parque do Leça, 
em Ermesinde e brevemente arrancará o Parque do Leça, 
em Alfena.

MODERNIZAR PARA ESTAR  
MAIS PRÓXIMO
›  Desde 2015, desmaterializamos os processos e temos 

100% dos Serviços Municiais acessíveis via online. Hoje, 
a informação municipal é transparente. Qualquer cidadão 
obtém 100% da informação municipal na página web do 
Município. Desde 2014, implementamos a contabilidade 
de custos e analítica.

›  O Município tem hoje uma Rede Administrativa  
de Proximidade: A Loja do Cidadão em Ermesinde  
e os Espaços do Cidadão em todas as Freguesias.

›   Estamos mais perto das pessoas com o Programa Stop 
Buracos; o Projeto de Recolha Porta a Porta dos Resíduos 
Sólidos Urbanos.

›  Em 2018, implementou-se a filosofia de gestão KAIZEN  
em todo o Município.

›  Em breve teremos a Casa da Democracia Local.

OUTROS NÚMEROS

MEDIDAS PARA  
COMBATER A COVID-19

Fruto da gestão rigorosa que fazemos desde 
2013, no contexto inesperado da covid-19, 
asseguramos as respostas necessárias  
à comunidade, sem comprometer o futuro  
e o investimento na qualidade de vida.

Clique no QR Code para conhecer os custos  
das medidas implementadas.

Desde o início da pandemia, 
já investimos aproximadamente  
2,5 milhões de euros em medidas 
de prevenção e em apoios 
socioeconómicos. 
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  DE EUROS INVESTIDOS

O SEU A SEU DONO

De 2014 a 2020, não só 
reduzimos a dívida para 
menos de metade, como 
também investimos quase 
40 milhões de euros por todo 
o nosso concelho em obras 
estruturantes e projetos 
âncora e identitários da 
nossa terra.

De outubro de 2013 a dezembro  
de 2020, a Câmara Municipal  
de Valongo reduziu o prazo médio  
de pagamento a fornecedores  
de 137 dias para apenas 2 dias.

10.844.291,89 €

8.456.633,99 €

1.627.162,10 €

3.163.499,18 €

2.569.783,80 €

4.396.738,50 €

8.822.674,63 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

INVESTIMENTO  
MUNICIPAL GLOBAL

ACUMULADO 
2014–2020

39.880.784,09 €

2
DIAS

É este o prazo médio 
de pagamento  
a fornecedores. 



QUANTO INVESTIMOS 
  NA SUA FREGUESIA?

VALONGO
INVESTIMENTOS E TRANSFERÊNCIAS 
PARA A JUNTA DE FREGUESIA 

ONDE INVESTIMOS  
NA SUA FREGUESIA

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

571.587,50 €

1.257.913,55 €

938.286,59 €

1.459.099,08 €

1.865.395,78 €

3.708.989,88 € 3.763.413,85 €

TOTAL
3.763.413,85 €

Vias e 
Arruamentos

445.418,34 €
Parques 

e Jardins
143.885,59 €

Infraestruturas 
Educativas

2.425.436,88 €

Equipamentos 
Desportivos
216.779,80 €

Acordos  
de Execução
531.893,24 €
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