
SABIA QUE?
NO ATUAL CICLO DE GOVERNAÇÃO...

Em 2021, investimos 1,8 milhões de euros em equipamentos desportivos; 1,4 milhões 
de euros em equipamentos educativos e 2,1 milhões de euros em apoios concretos 
em funções sociais de âmbito escolar.

Concluímos e inauguramos o Centro de Escalada de Valongo e o Circuito de 
Contemplação, e apoiamos as Associações Desportivas, em 180 mil euros, no 
âmbito dos contratos programa desenvolvimento desportivo.

Apostamos em projetos integradores para toda a população: OTL ESPECIAL
@RTE / CASA DO XISTO para portadores de deficiência; Mostra de Teatro Escolar 
(MOSTRA-TE) e avançamos com o ASA 4.0, um projeto de literacia digital, em que 
distribuímos cerca de 800 tablets à população sénior de Valongo.

Consolidamos vários projetos de motivação e desenvolvimento na educação: 
combate ao insucesso escolar - MAIS VAL; férias escolares – TOK’ A MEXER; 
atribuímos 86 bolsas de estudo, num total de 64,5 mil euros.

Demos continuidade ao Manifestum - Arte de Dizer, ao Onomatopeia - Festival 
de Literatura Infantojuvenil e continuamos a promover programas de incentivo à 
leitura como o Ler Não Custa Nada.

Avançamos com o plano de urbanização da zona industrial e empresarial de 
Campo; realizamos o processo participativo inovador na revisão do plano diretor 
municipal, que incluiu o contributo de crianças do concelho através do projeto 
“Valongo 4.0. À procura do meu lugar”.

Iniciamos a construção da casa da democracia local, edifício que albergará 
os novos paços do concelho de Valongo, mas que é simultaneamente um 
espaço para a comunidade, de visitação, de encontro, de debate, de cultura, de 
educação, de cidadania, onde as pessoas estarão no centro.

comunidade 
+ esclarecida
comunidade 

+ participativa

O princípio da prestação de contas em 
democracia não é apenas um dever de eleitos 

e governantes, é também uma forma de 
envolver os cidadãos nas decisões que lhes 

dizem respeito. 

Por isso, ao prestar contas estamos a investir 
numa comunidade mais esclarecida e mais 
participativa. Acreditamos que os cidadãos 

com mais informação têm mais poder, 
tornando-se nos principais aliados de uma 

gestão que quer ser rigorosa, atenta e,
 acima de tudo, transparente. 

Estas são as contas que lhe 
queremos prestar.

José Manuel Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Valongo

AUTONOMIA FINANCEIRA
De Outubro de 2013 até ao final de 2021, a 
dívida municipal de Valongo baixou em 29 
milhões de euros.

Hoje, fruto de uma gestão rigorosa 
do dinheiro que é de todos, cada 
Valonguense deve menos €311,59 do 
que em 2013.
 
Em 2021, a autonomia financeira do 
Município voltou a fixar-se em valores 
recorde quando comparados com as 
últimas duas décadas, situando-se nos 
90%.

1 dia. É este o atual prazo médio de 
pagamento a fornecedores que, em 
2013, era de 137 dias.

Investimos 1,4 milhões de euros nas 
escolas do concelho em 2021.

Reduzimos cerca de 54% à divida 
municipal de 54 para 25 milhões de 
euros.

Aumentamos o investimento 
realizado no município cerca de 
783%, de 1,6M em 2014 para 14,7M em 
2021.

Apoiamos as associações de âmbito 
cultural, desportivo e social do 
concelho com 2,4 milhões de euros 
(inclui transferências, protocolos, 
isenções e cedências).

Aplicamos cerca de 1,9 milhões 
de euros em funções sociais de 
âmbito escolar tais como refeições, 
atividades de apoio à família (AAAF) 
e transportes, entre outras.

Investimos e transferimos para as 
freguesias mais de 55 milhões desde 
2014

VALONGO

reduziu a dívida em cerca de 53%

dívida total 
por habitante

2017

2018

379,31€

287,14€

422,03€

477,45€

505,89€

575,89€

2019 267,36€

2020 252,88€

264,30€2021

2013 €54 052 293,76

2014 €48 121 668,20

2015 €45 430 673,77

2016 €40 172 129,07

2017 €36 148 188,10

2018 €27 539 016,32

2019 €25 730 535,23

2020 €24 582 909,84

2021 €25 028 925,89



QUANTO INVESTIMOS 
NA FREGUESIA DE 

CAMPO E SOBRADO
EM 2021?

TUDO ÀS CLARAS

A CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO INVESTIU
E TRANSFERIU PARA UNIÃO DE FREGUESIA DE CAMPO SOBRADO

€1 330 995,57

O SEU A SEU DONO
1 DIA

É ESTE O PRAZO MÉDIO  
DE PAGAMENTO A FORNECEDORES.

De outubro de 2013 até dezembro de 2021 a Câmara Municipal de Valongo reduziu
o prazo médio de pagamento a fornecedores de 137 dias para apenas 1 dia.

EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS

€189 190,26
VALOR

 TRANSFERIDO
PELA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA A 
JUNTA DE FREGUESIA
PARA VARREDURA DE 

TODAS AS RUAS, 
MANUTENÇÃO DE 

JARDINS E PEQUENOS 
ARRANJOS 

EM ESCOLAS

€564 954,65**

VIAS E 
ARRUAMENTOS

€247 429,26

PARQUES E JARDINS

€135 851,776

INFRAESTRUTURAS
EDUCATIVAS

€193 569,63

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS
2021

HOJE, QUALQUER CIDADÃO PODE TER ACESSO ÀS CONTAS MUNICIPAIS, 
ASSIM COMO VERIFICAR QUANTO GANHAM TODOS OS ELEITOS 

E TODA A INFORMAÇÃO QUE DESEJE SABER.

Basta que aceda aqui:

www.cm-valongo.pt

** INCLUI MEIOS FINANCEIROS,
     HUMANOS E MATERIAIS.

CAMPO
E SOBRADO

AVENIDA 5 DE OUTUBRO, 160
4440-503 VALONGO

224 227 900
PRESIDENCIA@CM-VALONGO.PT
WWW.CM-VALONGO.PT NÃO TEME!

QUEM NÃO DEVE,


