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Município de Ponte da Barca – Dossier de Investimento

1. Localização Estratégica

1.1. Enquadramento Geográfico

Com uma localização junto à raia fronteiriça ibérica, Ponte da Barca assume-se como uma
localização atrativa e competitiva que permite potenciar  a  ligação a todo território nacional  e
internacional. Inserido num mercado de proximidade de mais de 3 milhões de pessoas a menos de
60  minutos,  abrangendo  a  área  metropolitana  do  Porto  (55  minutos  a  sul),  o  eixo  urbano
Braga/Guimarães (50 minutos a sul) e a área metropolitana de Vigo (Galiza/Espanha) a 55 minutos
a norte, tornam o território particularmente atrativo para a realização de investimento.

Figura 1. Localização de Ponte da Barca.

No  contexto  nacional,  Ponte  da  Barca  é  servido  por  boas  acessibilidades  (IC28)  que
permitem uma ligação rápida a Viana do Castelo (40 km) e à A3 (Auto-estrada que liga Porto –
Valença), possibilitando ligações diretas ao Porto (90 km) e Espanha (Vigo e Ourense a 80 km).
Assume uma posição privilegiada que permite  potenciar  a  ligação a todo território  nacional  e
internacional,  proporcionando  oportunidades  de  crescimento  e  desenvolvimento  da  atividade
empresarial.

Figura 2. Principais acessibilidades de Ponte da Barca  no contexto regional.
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1.2. Enquadramento Empresarial e Social

De acordo com o Anuário Estatístico da Região Norte 2012, estão localizadas em Ponte da
Barca  1009  empresas  das  quais  979  com  sede  no  concelho  responsáveis  por  empregar  2217
trabalhadores.  Já o tecido empresarial  do território é constituído  por 97.2% de empresas com
menos de 10 trabalhadores ao serviço.

Na  dinâmica  empresarial,  o  setor  Terciário  é  o  mais  dominante,  constituído
maioritariamente  pelo  comércio  (222  empresas),  restauração  e  alojamento  (125  empresas),
seguido  do  Secundário  com  a  construção  (170  empresas)  e  indústria  transformadora  (49
empresas)  e  por último o setor Primário representado por 40 empresas,  indo ao encontro da
representação setorial verificada em toda a região do Minho-Lima. 

Relativamente à dispersão empresarial, o maior aglomerado de empresas ocorre na vila de
Ponte da Barca e freguesias de maior proximidade à sede do concelho onde estão sediadas cerca
de 70% das empresas. Em relação às restantes freguesias denota-se uma menor representação à
medida que nos deslocamos para os territórios de montanha. 

2. Equipamentos e Infraestruturas
2.1. Equipamentos Públicos

O município dispõe de uma rede de equipamentos públicos que são fundamentais no apoio
ao sector empresarial e que contribuem para o desenvolvimento de um ambiente favorável ao
investimento, nomeadamente: 

• Loja do Cidadão
• Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial
• Agrupamento de Escolas
• Escola Profissional do Alto Minho – EPRALIMA
• Centro de Saúde
• IPSS
• Biblioteca Municipal 
• Centro Interpretativo Fernão de Magalhães
• Loja interativa de Turismo
• Tribunal Judicial
• Serviço de Finanças
• Segurança Social 
• GNR

2.2. Infraestruturas empresariais e serviços de apoio existentes

Em  termos  de  infraestruturas  empresariais,  o  concelho  de  Ponte  da  Barca  apresenta
atualmente  um  conjunto  de  espaços  para  acolher  novas  empresas  que  incluem  os  Espaços
Empresariais  previstos  em  PDM e  Outras  áreas  com  capacidade  para  acolher  Atividade
Empresarial (terrenos  e  pavilhões), de forma a  instalar  a  empresa  e  sua  sede por  um tempo
determinado e em condições vantajosas. Da mesmo modo, a câmara municipal tem em atividade, 
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desde 2014, a Incubadora de Empresas de Base Local (IEBL-PB) com área disponível para incubação
(edifícios devolutos/antigas escolas) para incentivar a criação e consolidação de novas empresas.

3. Espaços Empresariais previstos em PDM

Legenda: 1 (UOPG 1)_Espaço Empresarial de Lavradas; 2 (UOPG 2)_Espaço Empresarial de Oleiros; 3 (UOPG 3)_Espaço
Empresarial do Rodo; 4_Espaço Empresarial do Couto; 5 (UOPG 7)_Espaço Empresarial de Vila Chão S. João Batista.

O PDM define as  Unidades  Operativas  de  Planeamento e  Gestão  (UOPG)  destinadas  a
espaços  empresariais.  A  implementação  dessas  UOPG  está  regulamentada  no  Anexo  III  do
Regulamento  do Plano Diretor Municipal de Ponte da Barca. 

4. Outras áreas com capacidade para acolher Atividade Empresarial
Ponte da Barca dispõe de espaços (terrenos e pavilhões) que poderão acolher atividade

empresarial. Os espaços referenciados não são os únicos capazes de receber a atividade industrial,
uma vez que o Plano Diretor Municipal  admite a instalação desta atividade noutros locais e o
município tem em elaboração estudos para outras áreas empresariais, mas serão aqueles que na
presente data, reunirão condições de instalação relativamente céleres. 

De seguida, descrevemos as fichas síntese dos espaços (terrenos e pavilhões) que poderão
acolher atividade empresarial que exija área significativa, nomeadamente no segmento industrial.
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A – Bravães – Terreno a infraestruturar

Coordenadas GPS: 41°48'8.06"N | 8°26'52.68"W

Características do espaço

Terreno amplo em plataforma nivelada (antigo campo de futebol) com uma área de cerca de 6.400
m² e com infraestruturas na proximidade. Poderá acolher uma ou várias unidades, com utilização
total ou parcial da sua área.

Acessibilidades

O terreno situa-se a 300 metros da Estrada Nacional 203 que liga Ponte da Barca (a cerca de 3Km)
a  Ponte  de  Lima  (a  cerca  de  11Km).  Está  a  uma  distância  de  4  Km  do  IC28  e  a  11Km  das
autoestradas A-3 e A-27. O acesso ao terreno a partir da estrada nacional carece de beneficiação
(alargamento) para permitir o acesso de veículos longos.

Contacto

Câmara Municipal de Ponte da Barca – 258 480 180



D – Rodo – Loteamento do Rodo

Coordenadas GPS: 41°'48.17"N | 8°24'21.03"W

Características dos Lotes

Lote
Área do Lote

(m²)
Índice de utilização

Área de
Implantação
Máxima (m²)

N.º de Pisos Cércea Máxima

1 1988 1 1144 2 7

2 1629 1 719 2 7

3 1470 1 510 2 7

4 1357 1 561 2 7

5 991 1 251 2 7

6 954 1 331 2 7

7 1014 1 416 2 7

8 1138 1 512 2 7

9 795 1 212 2 7

Acessibilidades

Os edifícios situam-se próximo da variante à E. N. 101 e à E.N. 203 e a menos de 1km do IC-28. Está
a 14 Km das autoestradas A-3 e A-27.

Contacto

Câmara Municipal de Ponte da Barca – 258480180



E – Raposeiras – Terreno do município a infraestruturar

Coordenadas GPS: 41°48'11.05"N | 8°24'25.91"W

Características do espaço

Terreno  com  uma  área  global  de  cerca  de  9.000  m²,  a  lotear  e  infraestruturar  para  acolher
equipamentos e atividades económicas, situado na zona urbana da vila de Ponte da Barca.

Parâmetros urbanísticos 

Admitem-se atividades empresariais, industriais e logísticas, equipamentos, comércio e serviços,
dentro do estabelecido para a categoria de espaço de atividades económicas. 

Terá de estabelecer -se uma faixa arbórea e arbustiva de enquadramento visual e paisagístico no
limite do espaço empresarial com, pelo menos, 10 metros de largura, podendo a faixa de gestão de
combustível  assumir  esta  função  sempre  que  possua  características  adequadas  ao  efeito,
nomeadamente quando arborizada.

Acessibilidades

O terreno situa-se próximo da variante à E. N. 101 e à E.N. 203 e a cerca de 1km do IC28. Está a
cerca  de  a  15Km  das  autoestradas  A-3  e  A-27.  O  acesso  direto  ao  terreno  e  a  respetiva
infraestruturação está pendente da execução de arruamento para o qual já existe projeto.

Contacto

Câmara Municipal de Ponte da Barca – 258 480 180



F – S. João – Terreno do município a infraestruturar

Coordenadas GPS: 41°48'21.04"N | 8°20'45.60"W

Características do espaço

Terreno situado em espaço a infraestruturar para instalação de atividades económicas com uma
área global de cerca de 60.000 m².

Parâmetros urbanísticos 

Admitem-se atividades empresariais, industriais e logísticas, equipamentos, comércio e serviços,
dentro do estabelecido para a categoria de espaço de atividades económicas. 

Terá de estabelecer-se uma faixa arbórea e arbustiva de enquadramento visual e paisagístico no
limite do espaço empresarial com, pelo menos, 10 metros de largura, podendo a faixa de gestão de
combustível  assumir  esta  função  sempre  que  possua  características  adequadas  ao  efeito,
nomeadamente quando arborizada.

Acessibilidades

O terreno situa-se próximo da variante à E.N. 203 e a cerca de 6 km do IC-28 e da vila de Ponte da
Barca. Está a cerca de 21Km das autoestradas A-3 e A-27.

Contacto

Câmara Municipal de Ponte da Barca – 258 480 180



B – Armazém privado na área urbana da vila de Ponte da Barca

Coordenadas GPS: 41°48'22.67"N | 8°24'23.72"W

Características do espaço

Armazém com uma área de 720 m2  (com cave de 190 m² e logradouro de 120 m²). Localizado na

área urbana de Ponte da Barca e servido de infraestruturas.

Acessibilidades

O armazém situa-se próximo da variante à E. N. 101 e à E.N. 203 e a menos de 1km do IC-28. Está

14Km das autoestradas A-3 e A-27.

Contacto

Câmara Municipal de Ponte da Barca - 258 480 180



C – Armazém privado na área urbana da vila de Ponte da Barca

Coordenadas GPS: 41°48'20.12"N | 8°24'22.84"W

Características do espaço

Naves industriais com uma área global coberta de cerca de 7.000 m2, localizadas na área urbana de

Ponte da Barca e servido de infraestruturas. 

Acessibilidades

Os edifícios situam-se próximo da variante à E. N. 101 e à E.N. 203 e a menos de 1km do IC-28. Está

a 14 Km das autoestradas A-3 e A-27.

Contacto

Câmara Municipal de Ponte da Barca - 258 480 180




