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UMA CIDADE AUTENTICA 

Com a publicac;:ao deste Relat6rio, fechamos mais 
um semestre na Portolazer com renovado motivo de 
orgulho pelos resultados alcanc;:ados e, sobretudo, 
pelo trabalho que toda esta equipa desenvolveu e 
criou cond ic;:oes para continuar a fazer do Porto uma 
cidade cheia de ritmo e frenesim. Uma cidade com 
uma dinamica unica, que se transforma em novos e 

renovados motivos de atrac;:ao a cada dia, aceleran
do a cada mes, a cada ano que passa. 

Mas se esta cidade cresceu, se e cada vez mais co
bic;:ada, se bate recordes de visitantes e dormidas, 
se e premiada consecutivamente, isso deve-se, so
bretudo, a essencia natural das suas pessoas, a sua 
hist6ria e cu ltura, ao seu in igualavel patrim6nio, mas 
tambem a esta fundamental dinamizac;:ao do seu es
pac;:o publico. 

Nesse particular, o Porto e uma cidade que tem sa
bido cimentar e diversificar a sua oferta de anima
c;:ao, aproximando gerac;:oes, conquistando novos 
publicos e conciliando dois vetores que parecem in
conci liaveis: conseguir ser uma cidade cosmopo li ta, 
virada para o exterior e cada vez mais atrativa para 
quem nos visita; e tambem uma cidade tradiciona l e 
bairrista, voltada para si e para os seus habitantes, 

que se orgulha das suas tradic;:oes e se reve em todas 
as suas festas. No fundo, uma cidade que se sabe 
reinventar e ajustar aos novos publicos e desafios, 
mas sem nunca se descaracterizar ou deixar de ser 

autentica. Porque e isso o que de melhor e unico tem 
o Porto. 
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E, pois, este o melhor reconhecimento que todos po
demos ter deste novo Porto que renasce e se impoe 
a cad a dia que passa. Uma cidade cuja noite e ja uma 
referencia no pals e onde quase todos os dias pare
cern um Sao Joao, tanta e a mancha humana espa
lhada pel as ruas da nossa Baixa. 

Sustentar uma vez mais este caminho, assumindo 
desafios cada vez mais ambiciosos, e a missao que a 
todos nos deve estimular e ao mesmo tempo respon
sabilizar. Porque essa e a melhor forma para fazer a 
cidade chegar ainda mais Ionge. 

A diversidade e qualidade da oferta que a nossa ci
dade dispoe permite-nos, com pouca margem de 

erro, perspetivar que o potencia l de crescimento nao 
esta ainda esgotado. Temos ainda muito para ofere
cer e ainda muito mais para crescer. 

A cidade merece e a Portolazer e, sem duvida, parte 
fundamental desta estrategia, quer pel a sua relac;:ao 
privi legiada com os publicos, a cidade e os seus di
versos agentes cu ltura is, quer pela sua reconhecida 
capacidade de inovar, articular e construir uma ofer

ta global, integrada e coerente com as necessidades 
e aspirac;:oes dos varios publicos-alvo. 

Tudo isto, sem nunca perder de vista a sua missao e 
os pressupostos subjacentes a sua ac;:ao, respeitan
do um quadro de rigor orc;:amental e necessaria con

solidac;:ao, como, de resto, tem sido apanagio desta 
Empresa Municipa l e de que este Relat6rio e mais 
um bom exemplo. 
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Com efeito, decorrido mais este semestre, pode
mos atestar que foram ultrapassados largamente os 

objetivos e metas delineadas, gra~as a uma gestao 
rigorosa, uma procura de d ivers ifica~ao de fontes 
alternativas de financiamento, uma qua l ifica~ao da 
oferta programatica e uma elevada taxa de execu
~ao, traduzindo-se em resultados positivos. 

E se o Sao Joao 2015 foi seguramente o ponto alto 

deste semestre em termos de anima~ao (batendo to
dos os anteriores recordes de afluencia as ruas da 
cidade), nao gostaria de terminar sem uma referen

cia ao Locomotiva, um projeto extrap lano que duran
te seis meses, entre dezembro de 2014 e junho de 
2015, transformou e dinamizou a envolvente de Sao 
Bento, a partir da ocupa~ao dos antigos armazens 
de mercadorias da REFER e da transforma~ao de 
um parque de estacionamento em pra~a na Rua da 
Madeira. 

Foi uma viagem coletiva que mobil izou parceiros ar
tlst icos, empresariais e institucionais, transportan

do em si as bases para a cria~ao e conso li da~ao de 
oportunidades de li ga~ao entre anima~ao, tu ri smo, 
criatividade e economia, trazendo cultura e cidada
nia a espa~os que dela se alheavam. 
Nesta viagem, dinamizamos o Centro Hist6rico. Con-
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taminamos toda a Baixa a partir de uma nova centra
lidade, como complemento a uma Esta~ao que nao 
e so um ponto de partida e chegada, mas tambem 
um Iugar aberto a criatividade e a interven~ao, onde 
coexistem agora institui~oes e artistas, viajantes ha
bituais e visitantes ocasionais, comercio e neg6cios. 
E tudo o que o Porto sempre foi e sera, na sua mais 

ampla cond i ~ao : a de cidade. 

Porto, 10 de setembro de 2015. 

Rui Moreira 
Pres idente do Conselho de Administrat;:ao da Portolazer 
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2.1 VISAO, MISSAO, VALORES E OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA 
2015 

Para o primeiro semestre de 2015 a Portolazer levou a cabo uma infinidade de even
tos que reforc;aram a aposta numa cidade que se quer cada vez mais dinamica, viva, 
diversificada e apelativa. Os objetivos trac;ados sao cada vez mais ambiciosos, o que 
obrigou a definic;ao de novas estrategicas de atuac;ao e intervenc;ao. 

VI SAO 

"Fazermos mexer o Porto .. . " 

MISSAO 

"Onde houver uma bola, uma brar;:ada, uma onda, 
uma prova ganha, um rugir de motor, uma nota mu
sica l, um balao de Sao Joao, uma tradir;:ao, uma 
performance, n6s estamos Ia, por si e para si .. . As
sentes numa 16gica criativa, inovadora, integradora, 
facilitadora, responsavel e sustentavel que acres
cente va lor a cidade ... " 

VALORES 

Mobi lizamo-nos para diariamente constru ir uma 
oferta de qualidade, diversa, socialmente inclusiva e 
acima de tudo geradora de valor para a cidade e para 
a afirmar;:ao do Porto no contexto global. Fazendo 
do Porto, dia ap6s dia, uma cidade (mica para viver 
e visitar .. . 

Para isso privilegiamos: 
• Trabalho de equipa; 
• Compromisso com a organizar;:ao, com a cidade, 

com os parceiros; 
• Criatividade; 
• Transparencia; 
• Eficienc ia; 
• Excelencia; 
• Responsabilidade e respeito individual. 

/L A?
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. Garantir a sustentabi lidade e raciona lidade eco
n6mica e finance ira da empresa; 

2. lmplementar uma cu ltura de exigencia e compro
misso que mobilize e oriente os co laboradores 
para a consolidar;:ao da empresa; 

3. Orientar a oferta da Portolazer para as reais ne
cessidades e expetativas dos parceiros e clientes 
(entidades + cidadaos + turistas) e para o aumento 
da notoriedade da marca e do destino Porto; 

4. Promover e dinamizar a atividade desportiva na 
cidade, com especial enfoque no desporto adap
tado, no desporto de formar;:ao e na igualdade de 
genera, privilegiando sempre a responsabilidade 
socia l das instituir;:oes; 

5 . Otimizar a gestao das infraestruturas desporti
vas da cidade, ao nlvel da operar;:ao, manutenr;:ao, 
bem como da maximizar;:ao da utilizar;:ao das dife
rentes insta lar;:oes; 

6. Aumentar o grau de envolvimento e empatia dos 
diferentes stakeholders com atividade da Porto
Lazer, em particular com o universo CMP. 
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2.2 SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA E 
ORGANIZACIONAL 

A atual conjuntura econ6mica do Pals condicionou 
de forma significativa o desempenho de todas as 
empresas e organiza~6es, nao tendo sido a Porto
Lazer uma exce~ao. Ciente das dif icu ldades enfren
tadas, e que com que se vai deparar em pr6ximos 
exerclcios, a Portolazer continuou a desenvolver no 
perfodo em analise uma estrategia que, ent re outros, 
se sustentou no seguinte principia" ... fazer mais com 
menos .. .': 

0 equi libria e a sustentabil idade f inanceira continua
ram a ser um compromisso diario, bem como uma 
cada vez mais efetiva mob ili za~ao dos colaborado
res para uma opera~ao mais eficiente, adequada as 
necessidades e expetativas dos nossos publicos e 
assente numa rede de parceiros e patroc inadores 

VINCULO 
Conse lho de Administracao 

Quadro 
Cedencia Interesse Publico 

A prazo 

Total 

Estao inclufdos nos va lores apresentados, os 3 
membros do Conselho de Administ ra~ao , sendo que 
respe itando o enquadramento vigente para o setor 
empresaria l local, dais sao remunerados pela empre
sa municipa l. 

Em termos de execu~ao or~amenta l , a mesma 
foi rea lizada nos va lores previstos, apresentando 
uma execu~ao de 46%. Os custos com pessoal 
apresentam ainda um aumento de 3% face ao 
perfodo hom61ogo de 2014. 

Contribufram para o este resultado a dim inu i ~ao das 
redu~6es remunerat6rias em vigor para o setor pu
blico, a dim inu i~ao do absentismo de co laboradores, 
bem como a execu~ao de 3 estagios profissionais 
inic iados no 28 semestre de 2014. 

Este ponto apresenta-se mais desenvolvido na ana
lise f inanceira. 
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cada vez mais salida e articu lada, e que cada vez 
mais partic ipam de forma ativa e integrada na oferta 
global preconizada pelo municipio para a cidade. 

2.2.1. RECURSOS HUMANOS 

0 1° semestre de 2015 pautou-se par um perfodo 
de refor~o da equipa e conso li da~ao das estrategias 
adotadas, com vista a renova~ao da equipe e eficien
cia da estrutura, bem como ao empenho do capita l 
humano nos desaf ios apresentados pela aumento 
significat ivo da atividade da empresa. 

Os pi lares ori entadores da area mantiveram-se, e fo
ca lizaram-se fundamenta l mente nas areas de: 
• Revisao de normas e procedimentos 
• Forma~ao profissional 

A Porto l azer apresentou assim em 30 de junho um 
quadro de 80 colaboradores, segundo os segu intes 
vfnculos cont ratuais: 

N.° Colaboradores 
3 

54 
17 
6 

80 

2.2.1. RELA<;OES INSTITUCIONAIS 
E INCENTIVOS 

No ambito das atividades da Assessoria de Rela~6es 
lnstitucionais e lncentivos, os incentivos tem um pa
pel relevante como promotor do desenvo lvimento de 
parcerias de ambito cultura l, recreativo e despor
tivo, que se ref letem no refor~o da programa~ao e 
consequente an i ma~ao da cidade. 

Durante o 1° semestre de 2015 deferimos 154 
pedidos de apoio, distribufdos pelas areas refer idas 
no Grafico 1. 

Quanta as areas envolvidas nos apoios prestados, 
destacam-se a logfstica e o licenciamento, sendo 
que esta ult ima corresponde a um valor globa l de 
42 6.541,03 euros de taxas municipais, conside
rando aqui a globalidade de inic iativas promovidas e 
apoiadas pela Portol azer. (Gratico 2). 
No primeiro semestre, apoiamos logist icamente 88 
iniciativas, sendo que 44 foram apoiadas com equi 
pamento da Portolazer. t.: 
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A gestao das rec lama~oes denotou o esfor~o efe
tuado com vista a um melhor servi~o publico, e que, 
apesar do incremento de reclama~oes (focadas es-

sencialmente na conserva~ao de equipamentos de 
desporto e lazer), foram devidamente respondidas 
num prazo media de 5 dias (Graficos 4 e 5). 

TRADIC;:AO 

MUSICA 

INSTITUCIONAL 

GASTRONOMIA 

DESPORTO 

CULTURA 

ANIMACAO DE RUA 

0 

Grafico 1 

INCENTIVOS DEFERIDOS 

10 20 30 40 

Grafico 2 

LICENCIAMENTO MUNICIPAL 
(incentives e eventos pr6prios) 

2013 

50 60 

2o14 I 2015 
N° lniciativas 164 183 273 

----- -·-------·------- --·-·----------~---- ------ - ---- ----------··· 
Va lor global 211 .901,22 € 281.155.44 € 426.541,03 € 

Grafico 3 

CEDENCIA DE MATERIAL LOGiSTICO 

2015 
N° lniciativas 88 

Termos de Responsabilidade (equipamento Portolazer) 44 
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N° reclama<;:oes 

Prazo med ia resposta 

OUTROS 

EVENTOS 

ATIVIDADE ECON6MICA 

ATITUDES/COMPORTAMENTOS 

CONSERVACAO DE 
EQUIPAMENTOS 

DE DESPORTO E LAZER 

0 

Grafico 4 

RECLAMA~OES 

2013 
51 

10 dias 

Grafico 5 

RECLAMA~OES 
(assuntos) 

5 10 15 20 25 

2014 
26 

7 dias 

30 

2015 
45 

5 dias 
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ATIVIDADES 
PARA CRIANCAS 

FESTA DA CRIANCA 

Os Jardins do Palacio de Crista I vo ltaram a receber 
um fim de semana de programac;ao dedicada ao Dia 
Mundial da Crianc;a, entre 30 de maio e 1 de junho. 
A festa apresentou muitas diversoes gratuitas: 
insuflaveis, j ogos trad icionais, circuito de karting a 
pedais, desfiles de moda infanti l, pinturas faciais, 
barcos, musica, danc;a e teatro. A edic;ao deste ana 
teve como tema os 600 anos dos Descobrimentos. 

ARTEURBANA 

MURAL COLETIVO DA RESTAURACAO 

A Camara Municipa l do Porto, atraves da 
Portolazer, apresentou este novo projeto para 
promover a arte urbana na cidade num quadro 
institucional autori zado. No fina l de 2014 lanc;ou 
uma convocat6ria para propostas de intervenc;ao 
nos m6dulos de sustentac;ao dos Jardins do 
Pa lac io de Crista!, que se encontram na Rua da 
Restaurac;ao. E em fevereiro de 2015 divulgou as 
seis propostas escolhidas, entre um tota l de 46 
candidaturas. As obras- de Diogo Ruas (Mots), 
Fedor, Godmess, Guilherme Fil ipe (Grec). Phil ipe 
Andree Sara Malta- permaneceram no mural 
durante seis meses. 
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UP STREET ART 

Depois da estreia em dezembro do ana passado, o 
UP Street Porto regressou ao Ediflcio AXA em dais 
fins de semana dejunho (12, 1 3, 14, 19, 20 e 21). 
0 evento contou com mais de 30 grandes names 
da arte urbana e esteve integrado no programa 
ofi cial das Festas de Sao Joao do Porto. Alem de 
uma mostra e vend a de trabalhos desenvolvidos 
pelos princ ipais names nacionais da street art e 
da ilustrac;ao (as vendas reverteram integral mente 
para os artistas), o UP Street Art apresentou uma 
serie de iniciativas paralelas, entre workshops de 
ilustrac;ao, poster e graffit i, talks, concertos e OJ 
sets. 

DES PORTO 

WINGS FOR LIFE 

Pelo segundo ana consecutivo, o Mundo correu par 
aqueles que nao podem na Wings for Life World 
Run, a unica corrida global e simultanea da hist6ria. 
A prova teve inlcio simultaneo em 12 fusos horarios 
e 35 localizac;oes em seis continentes, e registou 
um recorde de 101.280 inscritos. Em Portugal a 
partida foi no Porto, com quase 1 .800 corredores 
de 18 nacionalidades. 
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12.0 OPORTO INTERNATIONAL 
KARATE OPEN 2015 

0 Pavilhao Rosa Mota recebeu a 28 de fevere iro 
esta compet ir;;ao, organizada pelo Nucleo Portugues 
de Karate em parceria com a Federar;;ao Nacional 
de Karate e a Camara Municipal do Porto, atraves 
da Porto l azer. 0 evento j untou 881 at letas em 
representar;;ao de oito naciona lidades e 106 
clubes. Abrangendo todos os escaloes etarios, dos 
infantis aos masters, em masculinos e femininos, 
o programa competitivo incluiu mais de 1.040 
combates em Kata e Kumite. 

CORRIDA DO PAl 

A 15 de marr;;o, perto de 13 mi l pessoas 
participaram na 12a edir;;ao da Corrida do Dia do 
Pai EDP Gas, que este ano teve pela primeira vez 
partida e chegada no Queim6dromo. Helio Gomes 
venceu a prova masculi na e Doroteia Peixoto a 
femin ina . 

MAIO- MES DO SURF 

No quinto mes de 2015, a Praia lnternacional do 
Porto recebeu quatro grandes competir;;oes de surf. 
A comer;;ar, rea lizou-se 3. 8 etapa do Circuito de 
Surf do Norte, a 9 e 10 de maio. No fim de semana 
seguinte, dias 16 e 17, foi a vez da 1a etapa do 
Campeonato Nacional Pro Junior. E de 22 a 24 de 
maio, competiu-se pelo titu lo de Campeao Nacional 
na Sumol Porto Pro, a terceira etapa da Liga Moche 
(a principal competi r;;ao da surf a nlvel nacional). 

A estas tres provas - que formaram o evento 
"Porto com Onda"- seguiu-se f inalmente o 1 .0 

Campeonato lnters6cios de Surf, que aconteceu 
ainda em maio, nos dias 30 e 31. 

VOLTA A CAMPANHA 

A segunda edir;;ao do evento rea li zou-se a 19 
de abri l, com uma corrida e uma caminhada 
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em Campanha (partida e a chegada estiveram 
marcadas para a Avenida 25 de Abril), promovidas 
pela Runporto. 

DIA MUNDIAL DO TAICHI E Ql QONG 

A 26 de abri l, comemorou-se a data com atividades 
gratuitas ao Iongo de todo o dia nos Jardins do 
Palacio de Crista I, organizadas pelo Ta i Chi Center 
(Associar;;ao TCC) e pel a Portolazer. 

MAGIA DO FUTEBOL DE RUA 

Em todos OS sabados de 25 de abril a 7 de junho, 
a Associar;;ao de Futebol do Porto organizou a 7a 
edir;;ao do to rneio "A Magia do Futebo l de Rua", 
disputada na Prar;;a de D. Joao I e na Prar;;a da 
Cordoaria. Na prova, compet iram equipas de cinco 
jogadores, compostas por atletas nascidos entre 
2005 e 2007. 
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CORRIDA DA MULHER 

A 17 de maio, a 10a edic;:ao do evento juntou 
mais 15 mil mulheres, num percurso de 5 km que 
comec;:ou na Alameda do Dragao e terminou em 
festa na Avenida nos A li ados, com uma atuac;:ao do 
musico moc;:ambicano Boy Teddy. 

CAMPEONATO NACIONAL DO TEMPO 

A 11 de abril, o Parque da Cidade do Porto recebeu 
esta competic;:ao de Orientac;:ao de Precisao, 
pontuavel para o Ranking da Tac;:a de Portugal 
de Orientac;:ao de Precisao lnvacare 2015, que 
serviu de criteria para o apuramento de dais 
representantes nos Campeonatos do Mundo de 
Orientac;:ao de Precisao WTOC 2015. 

MARCHA MUNDIAL PARA A DIVULGACAO 
DA ENDOMETRIOSE 

A 28 de marc;:o, o Porto juntou-se a uma corrida que 
decorreu, simultaneamente, em varias cidades por 
todo o mundo, para alertar para esta doenc;:a. 
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DIA NACIONAL DOS CENTROS 
HISTORICOS 
Como acontece desde 2008, a 28 de marc;:o 
celebrou-se no Porto o Dia Nacional dos Centros 
Hist6ricos. Durante todo o dia, houve mais de 60 
atividades, muitas del as gratuitas: visitas guiadas 
a monumentos, circuitos pelas ruas historicas, 
passeios de barco no rio Douro, feiras, exposic;:oes, 
workshops, fi lmes para os mais novas, oficinas 
pedagogicas, mercados de rua, etc .. 

XX EXPOSICAO DAS 
CAMELIAS DO PORTO 
A 7 e 8 de marc;:o, o Mosteiro deS. Bento da 
Vitoria recebeu a Exposic;:ao de Camel ias do Porto, 
que este ano celebrou a sua vigesima edic;:ao. Em 
para lelo a mostra, durante uma semana decorreu 
um programa de animac;:ao para lelo, espalhado 
pe la cidade, com cerca de 30 in ic iativas de acesso 
gratuito, sempre com a camelia como mote. 
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FESTA DE SAO JOAO 

BAILES E BALOES 

Jornada de abertura da Festa de Sao Joao do 
Porto 2015, com an i ma~ao durante todo o dia. As 
celebra~oes come~aram com Baile em Marcha, a 
bordo de um Carro Eletrico (integrado no Desfil e 
do Museu do Carro Eletrico do Porto) e seguiram-
se com Uma Mao Cheia de Bailes em cinco largos 
do Centro Hist6rico, cada um dedicado a um t ipo 
diferente de musica e dan~a. Depois, houve um 
Bai le ao Par do Sol, no Terreiro da Se, a antecipar o 
segundo Baile em Marcha, com inlcio na Esta~ao de 
Sao Bento e f inal no Largo das Fontainhas, onde a 
festa prosseguiu noite dentro: com a i naugura~ao 

do mural "Porto, Cidade de Cidades'; da autoria do 
artista plastico Kino. E logo depois como "Baile dos 
Corpos Extraordinarios'; num espetaculo de dan~a 
concebido pelo Festivallnternacional de Marionetas 
(FIMP). Na Alameda das Fontainhas houve ainda 
uma amostra do Sao Baloeiro e uma ed i~ao do Porto 
Sounds, com um concerto gratuito de Carlao. 

ANI MACAO NA ROTUNDA DA BOA VISTA 

Durante o mes de junho, foram instalados um 
conjunto de carrosse is e outros divertimentos 
na Pra~a de Mouzinho de Albuquerque, incluindo 
a maior roda gigante alguma vez instalada em 
Portugal. 

DAS TRIPAS CORACAO 

A 10 de junho, a Camara Municipal do Porto e a 
Portolazer, em conjunto com outras institui~oes 
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da cidade, promoveram um conjunto de iniciativas 
para assinalar a partida, desde a lnvicta, de 70 
embarca~oes que viriam a integrar a armada que 
rumou a Ceuta, em 1415. 0 momenta, que marcou 
o inlcio dos Descobrimentos Portugueses, foi 
comemorado com uma programa~ao alusiva, que 
incluiu eventos desportivos, espetaculos de musica 
e dan~a, visitas guiadas, entre outras propostas de 
anima~ao de rua. 

CONCERTOS RADIO FESTIVAL 

Nas Fontainhas foi montado um palco totalmente 
dedicado a musica popular portuguesa, com uma 
serie de espetaculos nas noites de 19 a 23 de 
junho, numa parceria entre a Portolazer e a Radio 
Festival . Banda R, Conjunto lniciadores, Augusto 
Canario, Maria Lisboa e Banda Lusa foram alguns 
dos artistas que atuaram no local. 

CONCERTOS NA AVENIDA 

Nas noites de 19 a 23 de junho, regressaram aos 
Aliados os Concertos na Avenida, este ana numa 
versao alargada (de cinco concertos) e tota lmente 
portuguesa, com grandes names da musica 
nacional. 0 cartaz iniciou-se com os D.A.MA. (dia 
19), prosseguindo depois com Rui Veloso (dia 20), 
Deolinda (dia 21), Antonio Zambujo (dia 22), DJS de 
Vacaciones e Jose Cid (23 de junho). 
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SAO JOAO BALOEIRO 

A largada de ma is de 120 bal6es a partir da 
Aven ida dos Aliados culminou num projeto aberto 
a comunidade para a produr;:ao de bal6es de fogo 
que, ao Iongo de uma semana, envolveu artistas 
contemporaneos eo mestre Baloeiro Luciano Britto. 
Uma das novidades deste ana foi o lanr;:amento de 
um balao estrela com 11 metros de diametro. 

CONCERTO DE SAO JOAO 

Espetaculo da Banda Sinfonica Portuguesa a 24 de 
junho, na Concha Acustica dos Jardins do Palacio de 
Crista!, organizado pela Camara Municipal do Porto, 
atraves da Portolazer e que teve acesso livre. 

32.8 REGATA DE BARCOS RABELOS 

No dia de Sao Joao, dia 24 de junho, rea lizou-se a 
tradicional regata de barcos rabelos, promovida 
pela Confraria do Vinho do Porto como apoio da 
Camara Municipal do Porto (atraves da Portolazer). 
A prova, que teve part ida no Cabedelo e chegada 
na ponte Lu iz I, foi disputada par 14 barcos, em 
representar;:ao de seis empresas vinhateiras. 

RELAT6RIO OE EXECU!;:AO FINANCE IRA E OR!;:AMENTAL 
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CORRIDA DE SAO JOAO 

A 14 de junho teve Iugar a tradiciona l Corrida 
de Sao Joao. Na sua 16.8 edir;:ao, o evento 
organizado pela Run porto juntou mais de nove mil 
atletas, divididos entre uma corrida (15 km) e uma 
caminhada (5 km). Rui Pedro Silva venceu no setor 
mascul ino, enquanto Vanessa Fernandes fo i a 
primeira entre as mulheres. 

SERRALVES EM FESTA 
Entre as 08h00 de 30 de maio e a meia-noite de 
dia 31, decorreu mais uma edir;:ao do ma ior festiva l 
de expressao artlstica contemporanea em Portugal, 
e um dos maiores da Europa, com 40 horas 
consecutivas de eventos gratuitos para publicos de 
todas as idades e gerar;:oes: musica, danr;:a, teatro, 
performance e circa contemporaneo, exposir;:oes, 
cinema, video, fotografia e inumeros workshops. 
'Um Entre Muitos' foi o tema este ana. 

SERRALVES EM FESTA COMEf;A NA BAIXA 

A 29 de maio, a Baixa do Porto recebeu um conjunto 
de espetaculos e atividades artlsticas como 
aquecimento para o Serralves em Festa. Entre a 
Reitoria da Universidade do Porto, a Prar;:a dos Loios 
e a Estar;:ao de Sao Bento, houve performances, 
danr;:a, musica e workshops. 
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INAUGURACOES 
DEBOMBARDA 
No primeiro semestre de 2015, o Quarteirao de 
Miguel Bombarda recebeu quatro cic los das suas 
lnaugura~oes Simultaneas de Arte Contemporanea. 
Como e tradi~ao, as ed i ~oes rea lizaram-se sempre 
aos sabados a tarde: a prime ira decorreu a 17 de 
j aneiro, a segunda a 21 de mar~o, a terceira a 2 de 
maio e a quarta a 20 de junho. 

LOCOMOTIVA 
Entre dezembro de 2014 e junho de 2015, a 
PortoLazer promoveu um projeto de dinamiza~ao 
e requa l ifica~ao da zona envolvente da Esta~ao de 
Sao Bento. A a~ao resultou de uma cand idatura 
submetida ao programa "ON.2- 0 Novo Norte" 
como objetivo de se criarem e conso lidarem 
oportunidades contlnuas de liga~ao entre anima~ao, 
turismo, criatividade e economia, apresentando 
ideias. No tota l, a Locomotiva envolveu mais de 40 
parceiros e desenvolveu perto decem iniciativas. 
Produziu ainda diversas atividades e eventos 
integradas em grandes projetos de anima~ao da 
cidade, como a Festa de Sao Joao, o programa "0 
Verao e no Porto" ou o Dia Nacional dos Centros 
Hist6ricos. 
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METAMORFOSE 

A 17 de janeiro, a Locomotiva inaugurou uma 
instala~ao artlstica da autoria do coletivo FAHR 
021.3 na fachada do antigo ediflcio da Oliva, na 
Avenida Dom Afonso Henriques, junto a Esta~ao 
de Sao Bento. "Metamorfose" foi a prime ira 
interven~ao de arte urbana no ambito do proj eto 
Locomotiva. E composta por uma malha metalica 
com quase seis toneladas de peso, que se estende 
por quase 26 metros de comprimento e 12 metros 
de altura. 

NUVENS 

A 28 de fevereiro, a Locomotiva inaugurou a 
interven~ao artlstica "Nuvens'; da auto ria dos 
italianos Sten & Lex. A dupla, pioneira na utiliza~ao 
de stenc il em ambiente urbana, interveio num 
ediflcio devoluto localizado junto as escadarias da 
Rua da Madeira, no lado norte da Esta~ao de Sao 
Bento. 

ABERTURA DO LARGO DA ESTACAO 

A 21 de mar~o, o projeto Locomotiva abriu um novo 
Largo a cidade, transformando o antigo parque 
de estacionamento da REFER, no I ado norte da 
Esta~ao de Sao Bento, num espa~o de lazer, 
experimenta~ao e ocupa~ao criat iva . 0 momenta foi 
acompanhado porum vasto programa de anima~ao, 
com performances, expos i ~oes, um concerto e OJ 
sets. 
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CIRCOLANDO- AGUA 

Da autoria da Circolando, esta instalac;:ao pode 
ser vista no Largo dos L6ios, nos dias 3, 4 e 5 de 
abril. A instalac;:ao era composta par tres iglos 
(construfdos com sacos de plastico, cheios de 
agua). no interior dos quais 0 publ ico assistia a 
micro-hist6rias construfdas em torno do imaginario 
ligado ao elemento agua e as alterac;:oes climaticas. 

ESPIGAR NAS GENTES 

Esta iniciat iva co locou cinco ilustradores 
portugueses em contacto com cinco residentes 
da zona de Sao Bento. Mariana a miseravel, Andre 
da Loba, Julio Dol beth, Nicolau e Mariana Rio 
conheceram as pessoas, mergulharam nas suas 
vidas e retrataram-nas em portas das ruas da 
Madeira e do Cimo de Vila, e ainda do Largo da Rua 
Cha. Mais tarde, foi apresentada uma mostra no 
Largo da Estac;:ao com um conjunto de 10 mupis 
da autoria dos cinco artistas e coordenac;:ao, 
curadoria e produc;:ao de Lara Seixo Rodrigues e da 
associac;:ao Mistaker Maker. 

OPEN LABS DA ERVA DANINHA 

Treinos e au las abertas de novo circa dirigidas ao 
publico em geral e turistas pela companhia Erva 
Daninha, de 31 de marc;:o a 4 de abril, e de 20 maio 
a 17 junho. 

RELAT6RIO DE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTAL 
1. 0 Semestre 2 01 5 

1.8 EXPOSICAO: "PRE NUNCIO" 

"Prenuncio" foi primeira exposic;:ao apresentada pela 
Locomotiva nos Armazens da Estac;:ao, patente 
entre 21de marc;:o e 11 de maio. Com curadoria de 
Jesse James, a mostra foi uma viajem pela memoria 
viva de quatro j ovens artistas- Horario Frutuoso, 
Joao Bento, Nuno Pi menta e Tamara Drujovic 
sabre as relac;:oes que a Estac;:ao de Sao Bento 
potencia no territ6rio. 

TRIPE 

Da autoria dos LIKEarchitects, esta estrutura 
esteve instalada no Largo de Sao Domingos entre 
28 de marc;:o a 12 de abril. Alem da interac;:ao 
espontanea com os transeuntes, "Tripe" serviu 
de palco a um conjunto de espetaculos intimistas 
dinamizados pela Esquiva Companhia de Danc;:a, 
durante o referido perfodo. Mais tarde, a instalac;:ao 
passou para a Rua Cha, de 6 a 21 de junho, com 
uma nova core uma nova programac;:ao associ ada, 
da responsabi lidade da mesma companhia. 

AGUANOBECO 

Entre 29 de abril eo final do semestre, a 
Locomotiva e a Rad io Manobras apresentaram 
sessoes de palavra poetica no Largo da Estac;:ao, 
sempre as quartas-feiras, as 19h00, com 
acesso livre e transmissao em direto na emissora 
portuense. 
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JAZZ AO BENTO 

Conjunto de concertos promovidos em Sao Bento 
pela Locomotiva e a associac;:ao Porta-Jazz, entre 
9 e 11 de abril , e em todas as quintas-feiras de 
abri l, maio e j unho Uam sessions com uma banda 
convidada). 

AULA ABERT A DE VINTAGE JAZZ+ 
HAPPY HOURS 

Entre marc;:o ejunho, a Locomotiva e a escola Swing 
Stat ion promoveram aulas abertas de vintage jazz 
no Largo da Est ac;:ao, sempre as sextas-feiras. 
As sessoes foram, na maiori a das vezes, seguidas 
de um DJ set de Mon i RockenRolla. 

ROTEIROS 

Nos sabados entre 30 de maio e 27 dejunho, a 
Locomotiva apresentou "roteiros" alternatives em 
Sao Bento, dir igidos por alunos de Artes Visuais 
e Tecnologias Art fst icas da Esco la Superior de 
Educac;:ao do lnstituto Politecnico do Porto. 

ESPIGAR: QUATRO SEMANAS 
DE PROGRAMACAO CONTrNUA 
NA RUA DA MADEIRA 
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De 13 de abril a 10 de maio, foram apresentados 
na Rua da Madeira os resultados da convocatoria 
aberta ESPIGAR, lanc;:ada no infcio do ano pelo 
projeto Locomotiva. Das 39 candidaturas recebidas 
(nac ionais e estrangeiras) foram selecionadas 
sete, que depois converg iram em cinco proj etos 
potenciadores de eventos cu lturais originais, cada 
um f inanciado com 6.00 0 euros. "Espigulhar·; 
"Memorias de Madeira'; "0 Sfmbol o & o Futuro, 
"Objetos desta Rua" e "Sopa de Pedra" forams os 
nomes desse cincos projetos, que animaram de 
forma cont inua a Rua da Madeira. 

ANIVERSARIO DA IDIOT MAG 

No dia 9 de maio, a Locomotiva juntou-se a fest a 
do 3. 0 aniversario da Idiot Mag. A comemorac;:ao 
rea lizou-se no Largo da Estac;:ao, como lanc;:amento 
da segunda edic;:ao em papel da revista portuense, 
uma exposic;:ao co letiva de arte urbana, tatuagens, 
uma insta lac;:ao artfstica e varios DJ sets. 

SHAKE THAT STREET 

A 16 de maio, a escola Swing Stat ion promoveu 
uma exib ic;:ao de danc;:a no Largo da Estac;:ao. 

ASSOCIACAO HELPO EM SAO BENTO 

No dia 16 de maio, a ONG Helpo promoveu 
um evento na esplanada do Largo da Estac;:ao, 
integrado na programac;:ao da Locomotiva. A 
in iciativa, intit ulada "A caminho do desenvolvimento. 
0 sucesso como ponto de chegada'; incluiu uma 
tertulia com diversos temas e varios convidados, e 
ainda performances de musica e danc;:a . 
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FRAGMENTS 

0 co letivo FAHR 021.3 criou uma intervenc;:ao 
art fstica para o projeto Locomot iva, que fi cou 
exposta de 29 de maio a 22 de junho no Largo 
dos L6ios. "Fragments" era uma estrutura 
feita com recurso a materia is como o pinho eo 
alumfnio. Apresentava 17 faces que espelhavam 
e, sobretudo, distorciam, todos os que par ali 
passavam. 

SUNNY SIDE OF THE STREET 

A 30 de maio e a 27 de j unho, a escola Swing 
Station realizou festas abertas, no Largo da 
Estac;:ao, ao ritmo de musicas da primeira metade 
do seculo XX. 

ALGURES 

Este espet<kulo de novo circa, apresentado par tres 
artistas da companhia Erva Daninha, foi estreado 
no Largo da Estac;:ao a 1 6 de maio. "Aigures" foi 
reposto depois em diversas datas. 

RELATORIO DE EXECUCAO FINANCE IRA E ORCAMENTAL 
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LABORAT6RIOS DE INTERVEN<;:AO 
URBANA 

Entre maio e junho, a Locomotiva desafiou um 
con junto de cidadaos e agentes locais a re fl et ir 
sabre formas do Porto reforc;:ar a sua dinamica 
criativa e empreendedora, gerando iniciat ivas e 
projetos concretos para a cidade, em diferentes 
contextos e escalas territoriais . A reflexao 
desenvolveu-se ao Iongo de cinco laborat6rios e 
as conc lusoes foram tornadas publicas a 19 de 
j unho, numa sessao que decorreu na Fundac;:ao da 
Juventude e em que foi estreado um documentario 
sabre todo o processo desenvo lvido. 

LUDOCOMOTIVA 

Este programa de animac;:ao cultural para famflias 
decorreu aos domingos de manha, entre 17 de maio 
eo final do semestre, no Largo da Estac;:ao. lncluiu 
sessoes em que foram contadas hist6rias, diversas 
ofic inas e viagens de comboio animadas entre Sao 
Bento e Campanha. 

2.8 EXPOSI<;:AO: "SUBWAY LIFE" 

A 23 de maio, a Locomotiva estreou a sua segunda 
exposic;:ao nos renovados Armazens da Estac;:ao, 
em Sao Bento. "Subway Life" e um projeto que 
levou Antonio Jorge Gonc;:alves a desenhar pessoas 
sentadas em carruagens de metro em dez cidades, 
nos cinco continentes. A mostra esteve patente ate 
ao f ina l do semestre. 
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MUSEU EM MOVIMENTO 

De 13 a 26 dejunho, a Locomotiva eo Museu das 
Marionetas do Porto apresentaram um projeto 
itinerante pelo Centro Hist6rico do Porto. A partir 
da adapt a<;ao de uma carrinha de sete lugares 
mais carga, fo i "construido" um pequeno Museu em 
Movimento, que exibiu a exposi<;ao "Cinderela'~ 

DIA DE PORTUGAL, DE CAMOES 
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

A Locomotiva, em parceria com a Federa<;ao das 
Associa<;oes Juvenis do Distrito do Porto, promoveu 
um conjunto de atividades para celebrar o dia 10 de 
junho, no Largo de Sao Domingos, em plena Centro 
Hist6rico do Porto, com workshops, dan<;a, musica, 
gigantones, cantos e outras atra<;oes. Ajornada foi 
promovida pelo projeto Locomotiva da PortoLazer 
para dinamizar a zona de Sao Bento. 

DOCUMENTARIO "FILTROS" 

A 18 de junho, estreou no Largo da Esta<;ao um 
documentario produzido pelo Balleteatro para o 
projeto Locomotiva . 0 fi lme foi inspirado no Centro 
Hist6rico do Porto e nas suas gentes, em particu lar 
da zona da Se, e foi rodado durante este semestre. 
Nos dias 19, 20 e 21 de junho, fo i igualmente 
exibido no Armazem 1 do Largo da Esta<;ao uma 
instala<;ao continua de video, intitulada "Excertos 
da Se'; e constituia um retrato singular da zona. 
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TOCA A MARCHAR 

Conjunto de of icinas gratuitas dedicadas as Rusgas 
de Sao Joao, decorridas nos dias 13, 14, 20, 21, 
27 e 28 de junho. Dirigidas a toda a familia, foram 
orientadas por Saphir Crista I e a sua equipa de 
profissionais ligados a musica, dan<;a, teatro e artes 
plasticas. 

PORTO, GRANITO E SONHO 

A 27 de junho, a Locomotiva e a ACE-Teatro 
do Bolhao apresentaram uma encena<;ao que 
olhou para a natureza e para o espirito da nossa 
cidade, ao Iongo da sua hist6ria. 0 espetaculo era 
itinerante. Come<;ou na Esta<;ao de Sao Bento, 
passou pela Rua da Madeira e pela Rua das Flores, 
e terminou no Largo de Sao Domingos. 

> 

MURAL "QUEM ES, PORTO?" 

Entre mar<; a e j unho, o projeto "Quem es, Porto" 
desenvolveu o maior painel de azulejos comunitario 
da cidade. 0 mural reline tres mil azulejos 
intervencionados por profissionais e amadores, de 
diferentes idades e com percursos distintos, que 
representam a identidade da nossa cidade. 
A in ic iativa, enquadrada no programa de arte 
urbana da Locomotiva, foi orientada pelo artista 
Miguel Januario e por monitores da Escola Superior 
de Educa<;ao do Porto durante quatro meses de 
workshops preparatives, que decorreram no Edifrc io 
AXA e nos recuperados Armazens da Esta<;ao de 
Sao Bento. 
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PORTO LIGHT EXPERIENCE 

De 12 a 27 de junho, a inst ala<;:ao "Metamorfose'; 
loca lizada na Avenida D. Afonso Henriques, serviu 
de base para uma experiencia luminosa e interativa, 
com 1.300 reguas digitais e mais de 20.800 LEOS. 
0 projeto fo i concluldo como OJ set de Nuno Lopes 
no loca l. 

SINFONIA DE UMA CIDADE 

A 19 dejunho, o Largo da Esta<;:ao fo i pa lco de 
um espetaculo de multimedia criado de raiz pelo 
Bodyspace.net para a Locomotiva. Dais produtores 
e dais rea lizadores nacionais imaginaram uma 
sinfonia para a cidade do Porto e criaram dais 
andamentos a partir de uma gigante tela em branco. 

PASSEIOS AO POR DO SOL 

A 28 de junho, a Locomotiva apresentou um 
percurso-pesquisa cuja encena<;:ao esteve a cargo 
do Espa<;:o PELE e do Grupo de Teatro Comunitario 
do Centro Hist6rico do Porto. A atividade, aberta a 
todos os que quiseram passear, terminou com um 
piquenique no Passeio das Virtudes. 

RELAT6RIO DE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTAL 
1.0 Semestre 2015 

MERCADOS E FEIRAS 

MERCADO PORTO BELO 

Em todos os sabados, este mercado reuniu na 
Pra<;:a Carlos Alberto vendedores de discos de 
vi nil e COs, roupa vintage, antiguidades, produtos 
biol6gicos, livros e revistas, entre outras ofertas. 

MERCADINHO DOS CLERIGOS 

No segundo e no ult imo sabado de cada mes, 
a Rua Candido dos Reis recebeu este mercado 
de artesanato, roupa, antiguidades, produtos 
biol6gicos, livros, musica, etc .. 

FEIRA DE ARTESANATO URBANO 
"FAMiLIA DESCE A RUA" 

Desde 17 de maio que se rea lizou esta feira na Rua 
das Galerias de Paris, sempre no prime ira fim de 
semana (sabado e domingo) e no terceiro domingo 
de cada mes. 

MINI PORTO BELO 

Mercado em que crian<;:as e jovens apresentam os 
seus dotes, talentos e especialidades, e vendem os 
seus brinquedos, jogos, roupas e livros. Rea lizou-se 
no dia 30 de ma io, nos Jardins do Pa lacio de Crista I, 
integrado na Festa da Cri an<;:a. 
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URBAN MARKET 

Este mercado de arte e design, moda, joalharia, 
gastronomia e musica teve edi96es no Hard Club 
(14 e 15 de mar9o) e na Pra9a das Cardosas (8, 9 e 
10 de maio, 23 de maio e 19, 20 e 21 dejunho). 

PINK MARKET 

Mercado de arte, criatividade, produtos vintage e 
antiguidades, com varias atividades de anima9ao. 
Teve varias sessoes no primeiro semestre, no 
Ediflc io Transparente (24 e 25 de janeiro, 7 e 8 de 
mar9o, 3 e 4 de abri l, 6 e 7 de junho). na Festa da 
Crian9a nos Jardins do Palacio de Crista I (de 30 de 
maio a 1 de junho). 

FLEA MARKET PORTO 

Mercado com artigos usados, produtos vintage, 
roupa em 2.a mao e artesanato, entre outras 
ofertas. Real izou-se a 24 de j aneiro e a 21 de 
fevereiro no Si lo-Auto, a 14 de mar9o na Rua D. 
Joao IV, a 28 de mar9o no Passeio das Virtudes, a 
23 de maio nos Jardins do Passeio Alegre e a 27 de 
junho no Estadio do Dragao. 

SENSATIONS MARKET 

A 16 e 17 de maio, o Ediflcio Transparente 
recebeu este mercado, com a sua oferta variada, 
destacando tratamentos, spas, tec idos e roupa . 
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GARAGE MARKET 

Este mercado de venda de art igos em segunda 
mao e ve lharias rea lizou-se a 6 de junho no Parque 
Centra llnvictos (Rua da Alegria). 

MERCADOS CEDOFEITA VIVA 

Mercado realizado na Rua de Cedofeita com 
mais de 100 artesaos, musica ao vivo, percursos 
historicos, atividades para crian9as, entre outras. 
Rea lizou-se a 28 de mar9o, dedicado ao vinho. 

FE IRA ARTESANATUS 

Feira realizada entre 28 de mar9o a 12 de abril na 
Pra9a de D. Joao I, com ofertas em areas como a 
joalharia, brinquedos, feltros, ceramica, madeira 
entre outros. 

MERCADO DE ARTE 

Evento de venda e exposi9ao de pintura, escultura, 
desenho, ilustra9ao, gravura e fotografia, em plena 
Baixa do Porto, que se realizou em quatro edi96es 
no primeiro semestre de 2015: a primeira a 28 de 
mar9o, no Largo do Redondelo, e as seguintes nas 
Arcadas da Reitoria do Porto, 9, 16 e 30 de maio e 
27 dejunho. 

MERCADO DO LIVRO NO PAVILHAO 
ROSA MOTA 

Entre 30 de janeiro e 22 de fevereiro, o Pavilhao 
Rosa Mota recebeu mais uma edi9ao do Mercado 
do Livro. A iniciativa organizada pela Calendario de 
Letras, com o apoio da Camara Municipal do Porto, 
atraves da Porto Lazer, reuniu mais de 30 mil tltulos 
de 150 editoras nacionais e estrangeiras, a pre9os 
reduzidos. 
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MUSICA 

NOS PRIMAVERA SOUND 

Entre 4 e 6 de junho, decorreu no Parque da Cidade 
a quarta edic;ao do NOS Primavera Sound. 0 
fest iva l bateu o seu recorde de afluencia, com mais 
de 78 mil visitantes, e esgotou a oferta hoteleira 
na cidade. Dias antes, o evento apresentou-se a 
cidade, como MINI NOS Primavera Sound (a 24 de 
maio), com tres concertos gratuitos dedicados ao 
publico infantil e como Primavera nas Fontainhas, 
uma noite de aquecimento para o fest ival, com dais 
concertos gratuitos na Alameda das Fontainhas. 

CAIXA RIBEIRA 

Junho fo i tambem o mes do Fado no Porto. Para 
chegar a novas publicos e recuperar um genera 
musical que tambem tem larga tradic;ao na cidade, 
estreou a 12 e 13 de junho o Caixa Ribeira. Um 
Festival que trouxe ao Porto nomes consagrados 
como Camane, Carminho, Katia Guerreiro, Ricardo 
Ribe iro ou Gisela Joao, mas tambem artistas 
emergentes e da regiao, em mais de 40 concertos 
divididos par 11 palcos na Ribeira. 

RELAT6RIO DE EXECUt;AO FINANCEIRA E ORt;AMENTAL 
1.0 Semest re 20 15 

PORTO SOUNDS 

0 evento apresentou uma edic;ao a 28 de marc;o, 
no Largo da Estac;ao, integrada nas comemorac;oes 
do Dia Nacional dos Centros Hist6ricos, como 
concerto dos Balla eo OJ set de Maria Gambina. 
Durante a Festa de Sao Joao do Porto, levou o 
concerto de Carlao a Alameda das Fontainhas, a 23 
de maio. 

EDIFiCIO AXA 

CONCERTOS PORTA-JAZZ 

A associac;ao de musicos de jazz do Porto promoveu 
diversos concertos na sua sala no AXA, sobretudo 
nas tardes de sabado. 

CLUBE ADDICT 

Encontro informal decorrido a 9 de abril para a 
partil ha de informac;ao e networking, decorrido no 
Ediffcio AXA, como tema "Analise e visual izac;ao de 
dados e as lndustrias Criativas". 
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4.11NTRODUCAO 

A Portolazer tem a seu cargo a promoc;:ao da prat ica 
de atividade ffsica e desportiva aos seus mais diver
sos nfveis, articulando-se de forma responsavel com 
os mais diversos players institucionais e privados na 
prossecuc;:ao das estrategias globais definidas pela 
autarquia. 

Os programas que mantem, reforc;:a ou desenvolve, 
levam em linha de conta as especific idades e neces
sidades inerentes aos diferentes grupos-alvo, tais 
como : jovens, seniores, desporto adaptado e aces
sibilidades, movimento associative, cooperac;:ao com 
outras cidades nacionais e internacionais e vida ati
va. Na gestao das instalac;:oes desportivas munici
pais a Portolazer proporciona uma oferta com mais 
de 21 modalidades, desde as mais diversas ativida
des aquaticas, yoga, ginastica localizada, hip-hop, 
desportos de raquete, desportos de combate, etc. 

A pratica regular de exercfcio ffsico e um caminho 
essencial para a garantia de qualidade de vida das 
populac;:oes, minimizando o impacto das alterac;:oes 
fi siologicas, melhorando a capacidade motora e pro
porc ionando os mais variados beneffcios sociais, psi
cologicos e ffsicos. No entanto, e apesar de esta ser 
uma realidade inquestionavel, o estilo de vida cada 
vez mais sedentario ali ado aos avanc;:os tecno logicos 
da vida quotidiana, estao a causar altos nfveis de ina
tividade entre pessoas de todas as idades, um pouco 
par to do o mundo, e Portugal e a cidade do Porto nao 
foge a regra, o que aumenta a responsabilidade e a 
relevancia da atuac;:ao da Portolazer. 

4.2 EXPRESSAO FiSICO-MOTORA 
D01°CICLO 

EX PRES SAO FiSICO-MOTORA DO 1° CICLO 

• Aulas de Atividade Flsica e Desportiva: estas au
las, que tiveram a supervisao da PLZ, contaram com 
a presenc;:a de 5.300 crianc;:as do 1° ciclo do Ensino 
Basico inscritas e cerca de 117 professores como 
responsaveis pedagogicos. 

• Sarau de Encerramento: ocorreu no dia 6 de 
junho, no Rivoli, tendo contado com a apresentac;:ao 
de 20 coreografias apresentadas pelos agrupamen
tos verticais de escola, e com a presenc;:a de 1 .800 
pessoas. 

RELATORIO DE EXECU<;AO FINANCE IRA E OR<;AMENTAL 
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• Campos de Farias Missao Farias@ Porto
Pascoa2015 

Pel a prime ira vez a Camara Municipal do Porto, atra
ves da PLZ, levou a efeito um campo de ferias no pe
rf ado das ferias de Pascoa . 

Denominado como Missao Ferias @ Porto - Pascoa 
2015, teve a participac;:ao de 51 crianc;:as e jovens 
entre os 6 e 15 anos que, entre o dia 25 de marc;:o e 
1 de abril, tiveram oportunidade de usufruir de uma 
semana repleta de desporto e cu ltura, sempre em 
contacto com o ambiente e descobrindo o Porto. 

• Campos de Farias Missao Farias@ Porto
Verao2015 

A 6. 8 edic;:ao dos campos de ferias de verao, total
mente organizada e idealizada pela Camara Munici
pal do Porto, atraves da PLZ, realizou-se entre o dia 
22 de junho e 28 de agosto. 

Com o objetivo de proporcionar aos participantes, a 
ocupac;:ao dos seus tempos livres durante as ferias de 
Verao, foram 10 semanas inesquecfveis totalmente 
dedicadas ao desporto, a arte, ao ambiente e a 
cultura. Estes campos de ferias destinaram-se a 
todos os que tinham idades compreendidas entre os 
6 e os 15 anos, independentemente do seu local de 
residencia e trouxeram consigo umas ferias che ias de 
ac;:ao, aventura e novas experiencias. Monte Aventino, 
Praias, Parque da Cidade, Piscinas Municipais, 
Museus e outros espac;:os ludicos da cidade, foram 
os locais escolhidos como cenarios. Esta iniciativa, 
decorreu de 2.8 a 5a feira, entre as 8h45 e as 18h00. 
Os participantes, sao distribufdos de acordo com os 
escaloes etarios onde se inserem, e acompanhados 
par monitores especializados, com formac;:ao mfnima 
a nfvel de licenciatura. Nesta edic;:ao t ivemos um total 
de 1600 inscric;:oes, o que representa um aumento 
de 32% face a 2014 (1100 inscric;:oes). 

4.3 PORTO SENIOR 

• No Porto a Vida a Longa (NPVL) 

Ja com alguns anos de existencia, o programa "No 
Porto a Vida e Longa'; mantem-se como uma refe
rencia no panorama dos programas destinados aos 
seniores do nosso pals. 

Dest inado a residentes no concelho do Porto como 
mais de 60 anos de idade, o NPVL, consiste na le
cionac;:ao regular de 8 modalidades (Ginastica, Tai 
Chi, Atividades Aquat icas, Boccia, Cardiofitness, 
Danc;:as Latinas, Zumba e Yoga) uti lizando as instala
c;:oes desport ivas municipais, mais concretamente o 
Pavilhao Rosa Mota, o Monte Aventino e as Pisc inas 
Municipa is. 
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Utilizando a pratica desportiva como vefcu lo promo
tor de saude, este programa tem como grande obje
tivo a melhoria da qualidade de vida dos participan
tes, fazendo jus ao seu lema "Dar mais a nos a vida e 
mais vida aos anos". 

Alem da pratica desportiva formal e regular, durante 
este semestre e mensa lmente realizaram-se tam
bem os "Passeios Hist6ricos" com a co laborac;ao de 
Germano Silva, sempre com enorme sucesso. 

No final do 1° semestre, estavam inscrit os cerca de 
900 participantes. 0 grupo de Boccia participou em 
diversos campeonatos da modalidade, tendo obtido 
resultados de realce. 

4.4 PORTO SEM BARREIRAS 

• Porto sem Barreiras 

Durante o 1° semestre de 2015, 12 instituic;oes 
com Desporto Adaptado frequentaram a REMUPI, 
a REMUPA, o Monte Aventino, o Campo Sintetico 
do Visa e o Polidesportivo de Exterior dos Choupos 
em regime de cedenc ia, alem de cedenc ias pontuais 
para treinos e jogos de algumas instituic;oes. 

Para alem destas cedenc ias, a pratica desportiva 
adaptada foi ainda promovida atraves da apl icac;ao 
de prec;arios controlados na Rede Municipal de Pa
vilhoes, a 6 instituic;oes com Desporto Adaptado. 
Neste 1° semestre realizaram-se ainda as aulas de 
natac;ao adaptada na Piscina da Constituic;ao. 

Realizou-se nos dias 6 e 7 de junho, o II Torneio de 
Natac;ao Adaptada Cidade do Porto, na Piscina da 
Const ituic;ao, uma organizac;ao conjunta da Portola
zer, PCAND e Assoc iac;ao de Natac;ao do Norte de 
Portugal. 

4.5 DESPORTO INFORMAL 

• AndaPorto e Centro Municipal de Marcha 
e Corrida (CMMC) 

Durante o 1° semestre de 2015, continuaram a ser 
utilizadas as placas de indicac;ao de km, que alem da 
indicac;ao de todo o percurso, tambem dao conse lhos 
uteis sabre a pratica de caminhadas. Em colaborac;ao 
como IPDJ e a Federac;ao Portuguesa de Atletismo, 
funcionou tambem o Centro Municipal de Marcha e 
Carr ida do Porto (um dos 70 centros em func ionamen
to no pals), cuja base funciona no Parque da Cidade, 
junto do viaduto do Ediffcio Transparente. Todas as 
terc;as e quintas as 19:00h e aos sabados as 10:00h, 
e possfvel praticar caminhadas ou corrida em grupo 
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de uma forma orientada par especial istas na area. 
Neste momenta, estao inscritos 80 participantes. 

• Col6quio "Desporto & Companhia" 

Realizou-se no dia 26 de marc;o, no Pequeno Audita
rio do Rivoli, um col6quio intitulado como "A Gestao 
da Carreira Desportiva'; integrado no Cicio de Co16-
quios "Desporto & Companh i a'~ Esta iniciat iva con
tau com a participac;ao dos atletas Fernanda Ribeiro 
e Jose Regalo. Horas antes, tinha-se realizado um 
treino conjunto com os participantes no CMMC. 

• Porto Anti Stress 

No 1° semestre de 2015, o programa Porto 
AntiStress (caminhadas e corridas), teve um 
au menta do numero de sessoes face ao a no anterior, 
realizou-se durante 12 manhas de domingo, no 
Parque Oriental da cidade. 0 Pavilhao do Lagarteiro 
foi utilizado para o aquecimento geral e para a parte 
f inal da in iciativa (relaxamento) dos participantes. 

• Dias com Energia 

Desde maio que se rea lizam, aos f ins de semana, e 
com participac;ao gratuita, sessoes de Taichi, Yoga, 
Metoda DeROSE e Pilates, nos Jardins do Palacio 
de Cristal e Parque da Cidade. 0 numero de partici 
pantes nao para de aumentar, o que prova a grande 
aceitac;ao par estas praticas de origem oriental, par 
parte da populac;ao do Porto. 

• Baixa em Boa Forma 

Arrancou emjunho e realizou-se durante este mes, na 
Prac;a do Metro da Trindade e posteriormente na Pra
c;a D. Joao I, todos OS sabados e domingos de manha, 
mais uma edic;ao do programa "Baixa em Boa Forma'~ 
As atividades desenvolvidas foram: Basquetebol; An
debol; H6quei em Campo; Futebol; Boccia; Tiro com 
Area; Remo; Basquetebol em cadeira de rodas; Orien
tac;ao e Caminhadas. Estas iniciativas tiveram a co
laborac;ao de diversas associac;oes de modalidade e 
co letividades da cidade, tendo tido a participac;ao de 
cerca de 300 pessoas. Ainda integrado no "Baixa em 
Boa Forma'; realizou-se no dia 12 de junho, o "Ill Tor
neio de Boccia Senior-S. Joao do Porto'; com a parti
cipac;ao de 26 equipas e cerca de 200 participantes. 
A equipa de seniores, representativa do programa 
"NPVL" da Portolazer, foi mais uma vez, a grande ven
cedora, pel a 3° ana consecutivo. 
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4.6 PORTO EQUIPAMENTOS 

A PLZ tem sob a sua responsabilidade a gestao de 
infraestruturas desportivas: Rede de Grandes Cam
pos (Campo Sintetico do Vi so, Campo Futebol Muni
cipa l de Campanha e Polidesportivo dos Choupos), 
Parque Desportivo de Ramalde, Monte Aventino, RE
MUPA (Rede Municipal de Pavilhoes, 7 pavilhoes), e 
REMUPI (Rede Municipal de Piscinas - 4 piscinas), 
Queim6dromo e Pavilhao Rosa Mota . Nestes equi 
pamentos desenvolveram-se durante este ana cerca 
de 40 modalidades desport ivas ou atividades ffsicas 
diversas. 

A PLZ, no ambito da manuten~ao, requa li f i ca~ao, 

inova~ao e avalia~ao das suas infraestruturas, tra
balha diariamente com diversas institu i ~oes, no
meadamente a Funda~ao Porto Socia l e o Provedor 
Municipa l dos Cidadaos com Deficiencia, Empresa 
Municipal de Gestao de Obras Publicas, Domus So
cial , Agencia de Energia do Porto, lnstituto Superior 
de Engenharia do Porto, entre outras. 

As atividades desenvolvidas nas infraestruturas an
teriormente mencionadas, sao mantidas atraves de 
um conjunto de tecn icos superiores de desporto, 
rececionistas, tecnicos de manuten~ao, auxil iares de 
limpeza, vigi lantes de piscina e outros prestadores de 
servi~os, devidamente habilitados. Esta atividade as
senta num atendimento publico de qualidade e numa 
oferta desportiva que se estende atraves de uma am
pia diversidade de aulas e atividades ffsicas organiza
das e equipamentos desportivos de usa livre. 

RELAT6RIO DE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTAL 
1.0 Se mestre 2015 

4.6.1 CAMPO SINTETICO DO VI SO 

0 Campo Sintetico do Visa esta habil itado para a 
pratica oficial do H6quei em Campo, Futebol de 11, 
Futebol de 7 , alem de outros jogos desport ivos cole
t ivos dear livre. 0 campo tambem tem sido ut ilizado 
pelo Rugby. 

Analise da ocupa~ao 

0 total de horas de ocupa<;:ao no 1° semestre foi de 
838 horas. Este va lor traduz-se num aumento de 
14% face a ocupa<;:ao registada no ana anterior. 

Quadro 1 - Campo Sintetico do Viso 

OCUPACAO EM HORAS 

HORAS 
2014 2015 

736 838 

Quadro 2- Campo Sintetico do Viso 

TIPO DE PRECARIO APLICADO 

MODALIDADE 
Prec;o Base 

Prec;o "lntervencionado" 

HORAS 
33 

434 

Cedencia Gratuita 371 
--------

Totais 838 

A instala<;:ao apresenta, ta l como no semestre 
hom61ogo, uma elevadfssima components social. 
As cedencias gratuitas significam uns expressivos 
44% da ocupa<;:ao . A ocupa<;:ao a pre<;:os "interven
cionados" e de 52%. A aplica<;:ao do pre<;:o base da 
instala<;:ao nao e significativa. 

%0CUPACAO 

4% 
----

52% 

44% 

100% 

lnterven~oes na area da manuten~ao/ 
requalifica~ao 

Realizaram-se algumas interven<;:oes pontuais de 
pequena manuten<;:ao. 

Reclama~oes 

Nao existiram reclama~oes no primeiro semestre de 
2015. 
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4 .6.2 CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL 
DECAMPANHA 

Campo de generosas dimensoes e um moderno t a
pete de re lva sintetica, com rega automatica e siste
ma de recolha da agua da rega e das aguas pluviais. 
Tem ilumina<;:ao de estadio, estando homologado 
pe la Assoc ia<;:ao de Futebol do Porto para a pratica 
de Futebol de 11. 
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Analise da ocupac;ao 
Foram contabi li zadas 829 horas de ocupa<;:ao total 
durante o primeiro semestre de 2015, denotando 
uma quebra de cerca de 19%, face ao perfodo ho
m61ogo. 

Quadro 3- Campo de Futebol Municipal de Campanha 

OCUPACAO EM HORAS 

HORAS 
2014 2015 

-----
1019 829 

Quadro 4- Campo de Futebol Municipal de Campanha 

TIPO DE PRECARIO APLICADO 

MODAL! DADE HORAS %0CUPA<;AO 

Prec;:o Base 11 1% 
·--------- ---- ------·----------·------

Prec;:o "lntervencionado" 

Cedencia Gratuita 
-----. --------

Totais 

A insta la<;:ao tem apresentado uma elevada com
ponente socia l, com uma tota l interven<;:ao no seu 
pre<;:ario. As ocupa<;:oes a pre<;:os "intervencionados" 
sao a quase tota lidade (90%) e as cedencias de es
pa<;:o estao na ordem dos 9%. 

749 

69 
829 

90% 

9% 

100% 

lntervenc;oes na area da manutenc;ao/ 
requal ificac;ao 
Realizaram-se diversas interven<;:oes de requal ifica
<;:ao do ediffcio, nomeadamente pintura, pichelaria e 
serralharia. 

Reclamac;oes 
Nao existiram rec lama<;:oes no primeiro semestre de 
2015. 
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4.6.3 POLIDESPORTIVO DE EXTERIOR 
DOSCHOUPOS 

Polidesportivo de Exteri or dos Choupos e um campo 
essencialmente vocacionado para o Futebol de 7, 
mas com capacidade de receber tre inos dos escaloes 
mais jovens do Futebo l de 11, bem como do Rugby 
ou Futebol Americana. Possui um excelente tapete de 
relva sintetica, sistema de rega e iluminac;:ao artificial. 
Dispoe de tres balnearios e esta equipado com pai
neis so lares para aquecimento de agua sanitaria. 

RELAT6RIO DE EXECU!;AO FINANCE IRA E OR!;AMENTAL 
1.0 Semestre 201 5 

Analise da ocupacrao 
Foram contabilizadas 331 horas de ocupac;:ao tota l 
durante o primeiro semestre de 2015, que se traduz 
um enorme aumento, na ordem dos 65% , face ao 
mesmo perlodo do ano anterior. 

Quadro 5- Polidesportivo de Exterior dos Choupos 

OCUPAt;AO EM HORAS 

2014 
201 

HORAS 

2015 
331 

Quadro 6- Polidesportivo de Exterior dos Choupos 

TIPO DE PREt;ARIO APLICADO 

MODALIDADE HORAS 

Pre<;o Base 8 
169 Pre<;o "lntervencionado" 

------'--
Cedencia Gratuita 154 

Totais 331 

A instalac;:ao tem apresentado uma fort fssima com
ponents socia l, com um elevado impacto no seu 
prec;:ario. As ocupac;:oes a prec;:os "intervencionados" 
situam-se nos 51% e as cedencias gratuitas de es
pac;:o nos 4 7%, total izando 98% da ocupac;:ao. 

lntervencroes na area da manutencrao/requalificacrao 
Rea lizaram-se diversas intervenc;:oes pontuais de 
pequena manutenc;:ao. 

Reclamacroes 
Nao existiram rec lamac;:oes no primeiro semestre de 
2015. 

4.6.4 PARQUE DESPORTIVO DE RAMALDE 

Amplo espac;:o a necessitar de profunda requa lif ica 
c;:ao . Possui um campo de futebo l de 11, em terra ba
tida, bem como um Polidesportivo de Exterior para 
Futebol de 5 em relva sintetica. 

Analise da ocupacrao 
Foram contabilizadas 353 horas de ocupac;:ao neste 
primeiro semestre de 2015. 

%0CUPA<;AO 

2% 
-----------

51% 

47% 

100% 

lntervencroes na area da manutencrao/requalificacrao 
Real izaram-se diversas intervenc;:oes pontuais de 
pequena manutenc;:ao. 

Reclamacroes 
Nao existiram rec lamac;:oes no primeiro semestre de 
2015. 

Analise da Ocupa~;tao Total 

GRANDES CAMPOS E POLIDESPORTIVOS 
DE EXTERIOR 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 
2014 2015 

Verificou-se um aumento do numero total de uti liza
c;:oes, f ace a igual perlodo do a no anterior , cf grafico. 
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4.6.5 REDE MUNICIPAL DE PAVILHOES 
(REMUPA) 

A Rede Municipal de Pavilhoes- REMUPA- e consti
tufda pelos pavilhoes inseridos nas Escolas Pero Vaz 
de Caminha, Nicol au Nasoni, Fontes Pereira de Melo, 
Visa e Irene Lisboa, Lagarteiro e mais recentemente, 
o pavilhao Leonardo Coimbra (filho). 
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Analise da ocupacrao 
As modalidades desportivas que se prat icam na RE
MUPA sao: Andebo l, Basquetebol, Danr;:a Desporti 
va, Desporto Adaptado, Futsal , Ginastica de Manu
tenr;:ao, Karate, Kung-Fu, Patinagem, Taekwondo e 
Voleibol . 

Quadro 7- Rede Municipal de Pavilhoes (REMUPA) 

COMPARACAO DA OCUPACAO (HORAS) 
entre o primeiro semestre dos anos de 2014 e 2015 

Ano I Fontes Pereira Nicolau PeroVaz Irene Vi so Lagarteiro Leonardo 
Total 

de Melo Nasoni deCaminha Lisboa Coimbra I 
2014 1.191 497 628 657 822 1.018 4.815 

2015 1.160 608 738 679 950 1 .189 361 5.685 

6000 

5000 

4000 

3000 • 2014 

• 2015 

2000 

1000 

0 
Fontes Nicol au P3roVaz Irena Vi so Lagarteiro Leonardo Total 
Pereira Nasoni de Lisboa Coimbra 
de Malo Caminha 

De acordo com o quadro seguinte, re lativamente ao 
mesmo perfodo do ano passado, a REMUPA apre-
senta um aumento significative (18%) no t otal de 
horas de ocupar;:ao. 

Quadro 8- Rede Municipal de Pavilhoes (REMUPA) 

EVOLUCAOPERCENTUALDASHORAS 
entre o primeiro semestre dos anos de 2014 e 2015 

Ano I Fontes Pereira Nicolau PeroVaz 
de Melo Nasoni deCaminha 

2014 -3% 22% 18% 

Relativamente a distribuir;:ao da ocupar;:ao entre OS 

pavilhoes, o pavilhao do Lagarteiro passou a ser o 
mais ocupado, seguindo-se de perto o Fontes Perei 
ra de Melo. Bem mais abaixo situa-se o Vi so, seguido 
pelo Pero Vaz de Caminha, depois Irene Lisboa e Ni
co lau Nasoni. 0 Leonardo Coimbra e o espar;:o com 
menor ocupar;:ao. 

Irene 
Lisboa 

3% 

Vi so Lagarteiro Leonardo 
Coimbra 

16% 17% 

lntervencroes na area da manutencrao/ 
requalificacrao 

Total 

18% 

Efetuou-se uma intervenr;:ao nos balnearios do 
Leonardo Coimbra. 
Realizaram-se diversas intervenr;:oes pontuais de 
pequena manutenr;:ao nos varios espar;:os. 

Reclamacroes 
Nao existiram reclamar;:oes no primeiro semestre de 
2015. 
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4.6.6 MONTE A VENTI NO 

Neste espac;:o foram desenvo lvidas at iv idades des
port ivas nas modalidades de Tenis, Squash e Padel. 
A PLZ manteve ainda a parceria com o Clube de Ti ro 
com Area do Porto, que desenvolveu ao Iongo do 1° 
semestre de 2015, a sua atividade no Monte Aven
tino. 

Tambem com uma parceria estabelec ida com a PLZ, 
a Associac;:ao de Ten is do Porto levou ao Monte Aven
tino, diversos dos torne ios e provas of ic iais que ha
bitualmente organiza, fac ilit ando o aumento da visi
bilidade do espac;:o no meio do Ten is. 

Destacam-se ent re as ac;:oes desenvo lvidas no Mon
te Aventino, os t orneios internos de Tenis e Squash, 
o Campeonato Reg ional Tenis Sub-12, a Jornada de 
Detec;:ao de Novas Talentos da A T. Porto, Sub10 , o 
Portuguese Junior Open de Squash, entre outros. 

RELAT6RIO OE EXECU!;AO FINANCEIRA E OR!;AMENTAL 
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Analise da ocupac;ao 

No 1° semestre de 2015, o Monte Aventino contabi
li zou um tota l de 5.1 50 horas de ut ili zac;:ao dos seus 
espac;:os desportivos face aos 5 .417 do ano ante
rior, o que contabiliza uma ligeira diminuic;:ao, devido 
a quebra de horas de utilizac;:ao, principalmente nas 
aulas de t enis, assim como o encerramento das ati 
vidades de academia. 

Relativamente ao numero de uti li zac;:oes, o va lor de
cresceu das 15.9 0 9 (2014) para os atuais 1 4 .657 
(2015). 

Quadro 9- Monte Aventine 

COMPARACAO DAS HORAS DE OCUPACAO EM 2014 E 2015 

HORAS UTILIZACAO 2014 2015 
Tenis 3 .812 3.745 

--·--------~~----------~------------~---------.. 

Squash 861 875 ---- -~-------- ---'----
Padel 112 95 
------------~---- ~- --- -·-

Desporto Adaptado 80 90 

At ividades de Academia 240 0 

Projetos Municipais 312 345 

Total -~ -- 5.417 5.150 

Quadro 10- Monte Aventine 

COMPARACAO DO N° DE UTILIZACOES EM 2014 E 2015 

N.0 UTILIZACOES 

Ten is __________ , ____ ---

- -~--~--~ua~~~-- __ _ 
Pade l 

Desporto Ada pta do 

Atividades de Academia 

0 Ten is cont inua a ser a modalidade com mais forte 
ocupac;:ao, com 73% da ocupac;:ao horaria, seguida 
do Squash, com 1 7%. 

2014 2015 
8.711 8 .150 

1 .618 1.737 
----- ------~-----

441 

401 

924 

379 

438 

0 

3.953 

14.657 

0 Padel representa 2% das horas de ocupac;:ao, o 
desporto adaptado 2% e os proj etos municipais re
presentam 6%. 
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Quadro 11- Monte Aventino 

DISTRIBUI<;AO DA OCUPA<;AO EM HORAS 
1° semestre de 2 01 5 

HORAS UTILIZACAO 

1° SEMESTRE 2015 TEN IS SQUASH 

Total 3.745 

% 73% 

lnterven~oes na area da manuten~ao/ 
requal ifica~ao 
Foram real izadas diversas intervenc;;oes de manu
tenc;;ao do espac;;o e sua envolvente. 

875 

1 7% 2% 

Apoio Social 

DESPORTO 

ADAPT ADO 

90 
2% 

PROJETOS 

MUNICIPAlS 

345 

6% 

Relativamente ao apoio social atraves de cedencias 
gratuitas, foram concedidas as seguintes horas de 
ocupac;;ao: 

Quadro 12- Monte Aventino 

CED~NCIAS GRATUITAS 

HORAS DE UTILIZACAO 

Total 

Eventos e outras atividades 

Para alem da normal utilizac;;ao realizaram-se no 
Monte Aventino diversos eventos desportivos, dos 
quais destacamos: 

• Tiro com Area; 

• Campeonatos Regionais de lnterclubes, da ATPorto 

• Etapas do Smashtour (C ircuito Nacional Sub-10) 
em Ten is 

• Jornadas de Detec;;ao de Talentos 

• Portuguese Junior Open de Squash 

• Au las do programa "No Porto A Vida E Longa" 

· Campos de Ferias "Missao Ferias@Porto" 

4.6.7 REDE MUNICIPAL DE PISCINAS 
(REMUPI) 

A Rede Municipal de Piscinas - REMUPI, e composta 
pelas Piscinas Municipais de Campanha, Cartes, 
Constituic;;ao e Eng. Armando Pimentel. Foram 
desenvolvidas atividades desportivas em 19 
modalidades (Natac;;ao, Hidrobike, Hidroginastica, 
Hidroactive, Circuit -training, Karate, Judo, Yoga, 
Hip-Hop, Loca lizada, Pilates, Zumba, MTV Dance, 
Danc;;a Contemporanea, AquaZumba, 100%, lntens 

CEDENCIA GRATUITA 
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Fit, Musculac;;ao e Cardiofitness). Os espac;;os 
foram ainda regularmente uti lizados par cerca de 
50 entidades (coletividades, clubes, associac;;oes e 
particulares). 

Com uma vertente, tanto recreativa como de com
petic;;ao, as piscinas albergam todo o tipo de insti
tuic;;oes, clubes e socios. Das cerca de 20.000 au
las/perfodos de utilizac;;ao livre/horas de treinos, as 
atividades aquaticas foram as mais procuradas. No 
entanto ressalva-se a cada vez maior procura pelas 
atividades de ginasio e academia. 

A REMUPI, conta com um Animador Sociocultural 
afeto a esta rubrica. Estao tambem diretamente alo
cados as piscinas 14 func ionarios, entre rececionis
tas, auxiliares de limpeza, tecnicos de manutenc;;ao, 
animador sociocultura l, tecnico administrativo e vigi
lantes de piscinas. Nas piscinas temos uma media de 
2 rececionistas afetos a cada instalac;;ao. 

0 nosso corpo docente conta com 30 professores 
(prestadores de servic;;os) que asseguram aulas de 
atividades aquaticas, aulas de ginasio e academia, 
bem como a vigi lancia de socorro aos nossos uten
tes/c lientes no regime de uti lizac;;ao livre . 

Na area da Manutenc;;ao e Qualidade da Agua, duran
te este semestre contamos com os servic;;os de uma 
empresa especializada no tratamento da agua e qua
lidade do ar em piscinas este servic;;o foi assegura
do par 2 funcionarios desta empresa. No entanto, o 
tratamento da agua continua tambem a ser rea li zado 
par 1 tecnico de manutenc;;ao da PLZ. 
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Durante o primeiro semestre de 2015, alem do 
cartao unico ja existente que permite que qualquer 
utente/cliente que se inscreva na REMUPI ou Monte 
Aventino possa ter acesso a cerca de 20 modal ida
des, consegu imos igualmente consolidar as "opor
tunidades" criadas para que os nossos clientes se 
sintam cada vez mais confortaveis e satisfei tos em 
utilizar as nossas insta lac;:oes. Destacamos o cartao 
verde light (cartao de acesso tota l a REMUPI porum 
prec;:o mensal f ixo) e a caderneta da natac;:ao (mode
lo de aval iac;:ao das aulas e fator de motivac;:ao de 
crianc;:as e respet ivos pais pela evoluc;:ao nas aulas 
de natac;:ao). 

Tendo em vista a melhoria das acessibi lidades, nes
te momento todas as Piscinas da REMUPI possuem 
meios mecanicos que permitem a colocac;:ao e a reti 
rada no plano de agua de individuos com mobi lidade 
reduzida. 

A REMUPI possui atualmente em todas as suas 
instalac;:oes, unidades automaticas de desfibril ac;:ao 
cardiaca, sendo que em cada piscina esta sempre 
presente um colaborador com formac;:ao em suporte 
basico de vida e desfi bri lhac;:ao automatica externa, 
formados pela empresa Femedica, que e uma em
presa certificada pelo INEM. 

Analise da ocupac;ao 

A ocupac;:ao da REMUPI podera caracterizar-se em 
tres grandes grupos: 

• As atividades aquaticas (banhos): as aulas de 
Natac;:ao (Bebes, Adaptada, Crianc;:as e Adu ltos); 
au las de grupo (Hidrobike, Hidroginastica, Hidroac
tive e AquaZumba) e a Utilizac;:ao Livre- Natac;:ao; 
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• Atividades de ginasio e academia (utilizac;oes): 
aulas de Circuit-training, Karate, Judo, Yoga, Hip
-Hop, MTV Dance, Danc;:a Contemporanea, Locali 
zada, 100%, Jump, lntens Fit, Pilates, Zumba e a 
Util izac;:ao Livre- Cardiofitness e musculac;:ao; 

• Desenvolvimento de programas (Porto Jovem -
"Expressao Fisico-Motora do 1° Cic io - Vamos Na
dar e Porto Senior - "No Porto a Vida e Longa") e 
ocupac;:ao dos espac;:os por diversas institu ic;:oes . 

Banhos e Utilizac;oes 

Durante o primeiro semestre de 2015, ocorreram 
114.416 banhos/utilizac;:oes (129245 em 2014). 

A Piscina Municipal da Constituic;:ao foi a preferida 
pela maioria dos utentes, com 65.500 banhos/uti
lizac;:oes (67.585 em 2014) que correspondem a 
cerca de 57% do numero total. A Piscina Municipal 
Eng. Armando Pimentel acolheu cerca de 20 % do 
total de utilizac;:oes o que corresponds a 23.334 ba
nhos (24.839 em 2014). 

Com cerca de 14% dos banhos a Piscina Municipal 
de Cartes contou com 15.466 banhos/utilizac;:oes 
(15.698 em 2014) e por ultimo, com cerca de 12% 
do total de utilizac;:oes, a Piscina Municipal de Cam
panha, aos quais correspondem 10.116 banhos/uti
lizac;:oes (21 .123 em 2014) de referir que a piscina 
deixa de estar operacional, para obras, desde abril 
de 2015 (cf. grafico n.0 10). 

Grafico 10 

DISTRIBUICAO DOS BANHOS/UTILIZACOES 
por piscina 

PISCINA MUNICIPAL 
ENG. ARMANDO PIMENTEL 

PISC INA MUNICIPAL 
DE CARTES 

PISCINA MUNICIPAL 
DE CAMPANHA * 

* Deixa de estar operacional devido a obras 

PISCINA MUNICIPAL 
DA CONSTITUI<;:AO 
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Utiliza~ao do Tanque de Mergulho 
(Piscina Municipal Eng. Armando Pimentel) 

0 Tanque de Mergulho teve uma utilizar;:ao de 961 
utentes/clientes (1 .767 em 2014) durante o primei
ro semestre de 2015. Destacamos que esta instala
r;:ao esteve a disposir;:ao do Batalhao de Sapadores 
Bombeiros do Porto. Para alem de ser habitualmente 
frequentado para cursos de mergulho, este tanque e 
igualmente utilizado para algumas aulas. 

Utiliza~ao dos Ginasios de Cardiofitness 
e Muscula~ao (Piscina Municipal da Constitui~ao 
e Piscina Eng. Armando Pimentel) 

Ao Iongo dos primeiros se is meses do 2015, 
reg istaram-se 7.251 util izar;:oes de Cardiofitness 
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(6 702 em 2014) A Pisc ina Municipa l da Constitui
r;:ao contou com 6 .4 7 4 utili zar;:oes (5 .891 em 2014) 
e a Piscina Municipal Eng . Armando Pimentel com 
777 util izar;:oes (811 em 2014). (cf. Grafico n° 12) 

Relativamente ao mesmo perfodo do ana anterior, te
mos um acrescimo no numero de utilizar;:oes (6 .702 
em 2014 para 7 .251 em 2015). Para este aumen
to, muito contribuiu a aquisir;:ao das maquinas de 
muscular;:ao na Piscina Municipal da Constituir;:ao, 
pais veio co lmatar uma lacuna nos nossos ginasios, 
fazendo com que a frequencia aumentasse signif ica
tivamente. 

Grafico 12 

UTILIZA<;OES DOS GINASIOS DE CARDIOFITNESS E MUSCULA<;AO 
no primeiro semestre de 2014 e 2015 
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Manuten~ao: implementamos ar;:oes dirigidas na 
manutenr;:ao da REMUPI, nomeadamente de equi
pamentos de tratamento e controlo do ar na Pisc ina 
Eng. Armando Pimentel , assim como a manutenr;:ao 
geral das instalar;:oes. 

Apoio Social: durante o prime ira semestre de 2015, 
a REMUPI fo i ut il izada par cerca de 42 institu ir;:oes 
que benefic iaram de prer;:os intervencionados ou ce
dencias de espar;:o, em articular;:ao com a Fundar;:ao 
Porto Social e o Provedor Municipal dos Cidadaos 
com Deficienc ia. 

Eventos e outras atividades: 

• Aniversarios - Ao Iongo dos primeiros seis meses 
do ana de 2015, rea lizaram-se 11 festas de ani
versario, envolvendo um tota l de 118 crianr;:as. 

• E-Sport - Foi co locado em funcionamento o novo 
programa de faturar;:ao e controlo de acessos na 
Rede Municipal de Pisc inas do Porto. 

• 2014 

• 2015 

ENG. A. PIMENTEL 

• Aulas Pais/Filhos - A PLZ, permit iu na epoca da 
Pascoa, que os pais pudessem acompanhar os seus 
f ilhos numa aula de natar;:ao. Nesta iniciativa parti
ciparam cerca de 385 Encarregados de Educar;:ao, 
registando um decrescimo face a partic ipar;:ao ob
t ida no ana transato (557). 

• Sistema de Gestao da Qualidade: A Porto l azer 
pretende a melhori a do desempenho dos servir;:os 
prestados, t endo como objetivo a satisfar;:ao dos 
seus utentes, dessa forma foi dada continuidade a 
implementar;:ao do Sistema de Gestao da Qualida
de nas Pisc inas Municipais de Cartes, Constituir;:ao 
e Eng. Armando Pimentel durante o primeiro se
mestre de 2015, como objetivo de obter a certi fi 
car;:ao ate ao fina l do ana de 2015. 
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5.1 INTRODUCAO 

Situadojunto ao mar, com um total de 50.000 m2 de 
area uti I, saneamentos e pontos de agua, iluminac;:ao, 
com bans acessos e um 6ptimo enquadramento com 
o pulmao da cidade (o Parque Ocidental da Cidade). 

Em 2012 este espac;:o sofreu uma intervenc;:ao que 
resu ltou na recuperac;:ao de algumas areas e que 
fez com que o mesmo se encontre em perfeitas 
condic;:oes de ordem loglst ica para recepc ionar os 
diversos t ipos de eventos para o qual esta habilitado. 

5.2 EVENTOS 

0 Queim6dromo recebeu diversos eventos, entre os 
quais se destacam: 

• Carta Mato (fevereiro) 
• Corrida Dia do Pai (marc;:o) 
• Queima das Fitas (maio) 
• Mini NOS Primavera Sound (maio) 
• NOS Primavera Sound Uunho) 

RELAT6RIO DE EXECUCAD FINANCEIRA E ORCAMENTAL 
1.0 Semestre 2 015 



RELAT6RIO OE EXECUI;AO FINANCEIRA E ORI;AMENTAL 
1.0 Semestre 2015 

43 



44 

6.1 INTRODUCAO 

A Portolazer, desde o infcio da sua existencia, e par 
delegac;;ao do Municipio do Porto, foi sempre respon
savel pe la gestao do Pavil hao Rosa Mot a/Pa lacio de 
Crista I, mas tambem tem a responsabilidade de gerir 
out ros espac;;os, como a Prac;;a do Rossi a e a Concha 
Acustica situados nos j ardins do Palac io, e que reu
nem as cond ic;;oes necessarias para a realizac;;ao de 
eventos ao ar livre, em muito identicos aos que de
correm no interi or do Pa lac io. 

6.2 OCUPACAO 

Durante o 1° semestre de 2015 o Pavilhao Rosa 
Mota/Palacio de Crista l e os seus jard ins foram pa l
co de uma inf inidade de eventos ligados a diferentes 
tematicas, desde a musica, teatro, poesia, literatura, 
desporto, entre outros. 

6.3 EVENTOS 

• Festa do Livro Uaneiro e fevereiro) 
• Open lnternacional NPK (fevereiro) 
• Poesia em Sophia (marc;;o) 
• Gala Nova Era "Os melhores do ano 2014" (abril) 
• Festa de aniversario da Radio Festival (abril) 
• Comfcio PS (abril) 
• 34.° Fazer a festa - Festivallnternacional 

de Teatro (abri l e maio) 
• Dia Mundial do Ta ichi e Qi Gong (abril) 
• Cartolac;;ao de Final istas da Faculdade de Ciencias 

da Universidade do Porto (maio) 
• Noite dos Pirilampos (maio) 
• Comfcio PCP (maio) 
• Festa da Crianc;;a (maio e junho) 
• Missao Ferias Uunho) 
• Concerto de Sao Joao pel a Banda Sinf6nica 

Portuguesa Uunho) 

RELAT6RIO DE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTAL 
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7.1 INTRODUCAO 

0 Silo Auto, sob gestao da Portolazer desde julho 
de 2014, utilizado maioritariamente como parque 
de estacionamento, esta local izado em pleno centro 
da cidade do Porto, com acesso pelas ruas Gonc;:a lo 
Crist6vao e Guedes de Azevedo, am bas consti tufdas 
por uma ca ixa de barre ira e um expedidor de bilhetes 
com leitor de avenc;:ados. A safda do parque efetua
-se pel a Rua Guedes de Azevedo. 

0 edif fcio tem um tota l de 9 pisos (r/c + 8), estando 
os mesmos maioritari amente destinados ao estacio
namento, em concreto o espac;:o compreendido entre 
o 1° eo 7° andar, com um total de 804 lugares. 

0 Silo Auto dispoe de vastas areas capazes de 
albergar uma serie de va lencias comerciais e de 
servic;:os, com destaque para o 8° pi so, com uma area 
livre e multifunc ional com 3 .700 m2 , zona de escri 
t6rios devidamente preparados com 327m2 e um 
espac;:o localizado no res-do-chao do ediffcio com 
839 m2 de area disponfvel. Recentemente, devido a 
restruturac;:ao de que fo i alva, este espac;:o esta voca
cionadopara a rea lizac;:ao deeventos, o queacabou por 
acontecer neste primeiro semestre. 

7.2 OCUPACAO 

• Flea Market Qaneiro e fevereiro). 

RELAT6RIO DE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTAL 
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8.1 ANALISE ECON6MICA DA EXECUf;AO ORf;AMENTAL 

Em conformidade como disposto nas allneas e) e f) do artigo 21° dos Estatutos e nas allneas e) e f) do n° 1 do artigo 
4 2° da Lei n° 50/2012, a PortoLazer apresenta o relat6rio semestral de execU<;:ao financeira e on;:amental, e o rela
t6rio do 6rgao de f iscaliza<;:ao, cumprindo a allnea i) do n° 1 do arti go 4 4° da Lei n° 133/2013 , bern como o relat6rio 
semestral deste mesmo 6rgao sobre a situa<;:ao econ6mico-financeira da empresa cf. o disposto na allnea i) do n° 6 
do artigo 2 5° da Lei n° 50/2012. 

Para efeitos de analise, a execu<;:ao or<;:amental toma como referenc ia os lnstrumentos de Gestao Previsional (IGP) 
para o t ri enio de 2015/2 017, aprovados em Assembleia Geral de 3 de dezembro de 2 01 4, elaborados em confor
midade como estabelecido no artigo 42° da Lei n° 50/2012 . 

Em 3 0 de junho de 2015, o resultado llquido e positivo em 28.626 euros, apresentando uma taxa de execu<;:ao 
or<;:amental dos gastos de 54% e dos rendimentos de 54%, cf. quadro que se segue. 

A analise comparativa com o 1° semestre deve ter em considera<;:ao altera<;:oes na at iv idade que t ern impacto nos 
resultados apresentados, das quais se destacam o projeto Porto Destino Cri at ivo e a gestao e a explora<;:ao do Silo 
Auto que passou para a Port oLazer apenas emjulho de 2014 . 

QUADRO DE EXPLORA<;AO 

ORC.2015 JUN2015 JUN2014 TX EXEC. ORC. I VAR15/14 

GASTOS 7.211.435 3.876.615 3.068.863 54% 26% 
Cust o das mercador ias vendidas e das materias consumidas 0 287 666 -57 

Fornecimentos e servi<;os externos 4.977.070 2 .825.089 2.096.442 57% 35% 
. -

Gast os com o pessoal 1 .821.421 828.779 805.655 46% 3% 

Gastos de deprec ia<;ao e de amortiza<;ao 258.119 129.812 117.672 50% 10% 

Perdas par imparidade 10000 27 .142 6. 428 271% 322% 

Provisoes do perlodo 0 0 9 .428 -1 00% 

Outros gastos e perdas 144.826 65.507 32.572 45% 101% 

Gastos e perdas de financiamento 0 0 1 -100% 

RENDIMENTOS 7.252.974 3.939.269 3.228.705 54% 22% 

Vendas 0 310 1 .41 1 -78% 

Presta<;oes de servi<;os 3 .774.883 1 .856.674 1 .556.433 49% 19% 

Subsldios a explora<;ao 3 .155.871 1 .895.810 1.40 7 .099 60% 35% 

Reversoes 0 58.019 89.314 -35% 
-----

Out ros rendimentos e ganhos 302.221 127.042 163.410 42% -22 % 

Juras, div idendos e outros rend imentos simi lares 20.000 1 .414 11.038 7% -87% 

IMPOSTO S08RE 0 RENDIMENTO DO PERfODO -10.605 -34.028 -18.024 321% 89% 

RESULT ADO DO PERfODO 30.934 28.626 141.817 93% -80% 

8.1.1 GASTOS 

GASTOS 

JUNH02014 3 .068.863€ 

JUNH02015 

ORC.2015 7 .21 1.435€ 

No perlodo em analise, os gastos totalizaram 3.876.615 euros, apresentando uma varia<;:ao positiva em 26% com
parativamente com o perlodo hom61ogo anterior. 
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Dos gastos tota is, referenciam-se os Fornecimentos e Servic;:os Externos e os Gastos como Pessoal, que represen
tam respetivamente 73% e 21% do tota l dos gastos. 

Os Fornecimentos e Servic;:os Externos (FSE's), no t otal de 2.825.0 8 9 euros, apresentaram uma taxa de execu
c;:ao orc;:amental global de 57% e um aumento de 35% face ao montante apresentado em igual perfodo de 2014, 
expl icada sobretudo pela atividade adic ional com o projeto Porto Destino Criativo e pela gestao e explorac;:ao do 
Si lo Auto, conforme descrito anteriormente. 

Os principais gastos no perfodo referem-se a trabalhos especializados, honorc'lrios, rendas e alugueres, gas e eletri 
cidade, representativos de 86% do total de FSE's. 

FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS 

ORC. 2015 1 AC. JUNHO 2015 AC. JUNHO 2014 1 %EXEC. ORC. VAR.15/14 

Trabalhos especializados 2.086.394 1.278.243 84 7.101 61% 51% ------- ---
Publicidade e propaganda 158.179 _:9:..::9_:_:.8:..:8:..::1c__ ____ 6_8_.5_8_5 _ _ _§_3°_Yo _____ 4_6_% __ _ 

Vigilancia e seguran<;a 140.817 40.446 24.913 29% 62% 
----- -----------
Honon\rios 763.165 450.586 300.615 59% 50% 

Conserva.;ao e repara.;ao 239.850 58.986 38.199 25% 54% 

Servi.;os bancarios 19.822 8.345 

15.317 

11.714 42% -29% 
-------- ------------------------ ----------------- ---------

Ferramentas e utensllios de desgaste rap ida 26.890 10.301 57% 49% 

Material de escrit6rio 

Eietricidade 

Combustive is 

Agua 

Gas 

·------

-----
8.332 4.053 5.014 49% -19% 

-------- ·-------------
330.388 160.283 149.826 49% 7% 

------------ ------ -
21.506 7.195 10.168 33% -29% 

61.913 20.04 7 23.566 32% -15% 

291.250 118.930 225.383 41% --------------·-- --- --
Desloca.;oes e estadas 11.026 7.128 2.700 65% 

-47% 

164% 
--·- - -------- -- -- - - .. ----- -- ------------------ ---

Rendas e alugueres 548.487 434.042 277.247 79% 57% 

Comunica.;ao 
----------·-· · ----

Seguros 

Contencioso e notariado 

Limpeza, higiene e conforto 

Outros servi.;os 

Outros gastos 

TOTAL 

31.282 

34.052 
- -----------------

8.772 

78.495 

97.055 

19.395 

4.977.070 

10.432 12.753 

27.434 10.439 
-··-- --

5.675 7.200 

5.923 21.245 

40.679 

8.793 

42.014 
30.12-:-9-----=-=--=-=---

2.825.089 2.096.442 

33% -18% 

81% 163% 
----------- ··-·----- -~--

65% -21% 

8% -72% 

43% 3% 

155% 243% 

57% 35% 

Os Gastos como Pessoal total izaram 828.779 euros, apresentando uma taxa de execuc;:ao orc;:amental de 46%, e 
um aumento de 3% comparativamente com 2014, devido essencialmente as diminuic;:oes das reduc;:oes remunera
t6rias em vigor para o setor publico, a diminuic;:ao do absent ismo de colaboradores, e com a realizac;:ao de 3 estagios 
profi ssionais. Este gasto e referente ao numero media de 8 0 colaboradores, incluindo OS membros do Conselho de 
administrac;:ao, cf. quadro que se segue. 

Remunera<;iies dos Orgaos Socia is 
---------

Remunera<;iies do Pessoal 

Encargos sabre Remunera.;oe~- -

Seg. Acid . Trab. e Doen.;as Prof. 

Gastos de Ac.;ao Social 

Outros Gastos c/Pessoal 
----

Custos c/ pessoa l duodecimos 

TOTAL 

GASTOS COM 0 PESSOAL 

ORC. 2015 1 AC. JUNHO 2015 AC. JUNHO 2014 1 %EXEC. ORC. 1 VAR. 15/14 

101.203 

1.140.127 

270.616 

13.781 

49.194 

516.293 

125.398 

15.551 

3 .853 8.741 

56.880 22.466 
·--- --- 2 -=-3=-o=-_-=-o7=-3=-------9=-6=-.o-=-2=-3=---

1.821.421 828.779 

44.169 49% 11% 

522.427 45% -1% 

12~963 46% 0% 

2.834 113% 449% 

3.527 44% 9% 

3.401 39% 561% 
~1-=-o4-=-_-=-3-=-3-=-4----4~2~o/c-o- -8% 

805.655 46% 3% 
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EVOLUCAO DOS RH 

1.727€ 

• 1.637 € 

• 
• N. Media de Colaboradores 

• Gasto medio/colaborador 

80 82 

• 
JUN2015 JUN2014 

No perlodo em analise os gastos com depreciac;:oes e amortizac;:oes do lnvestimento tota li zaram 129.812 euros e 
os Outros gastos e perdas 65.507 euros, cujo valor relativo a impastos representa aprox imadamente 17%. 

A distribuic;:ao dos gastos pel as diversas areas de atividade da Portolazer e como se apresenta no grafico seguinte. 

DISTRIBUICAO DOS GASTOS 
POR AREAS DE ATIVIDADE 

• Gestae I nfraestruturas Despertivas 

• Prejetes 

• Gestae de Plataformas 

• Ativ idade fisica e desportiva 

• Estrutura de ape ie 

Conforme OS dados do grafico, verifica-se que a area de Projetos contribui com 46% e a area de Gestao de ln
fraestruturas Desportivas contr ibui com 23% do total de gastos. A Gestao de Plataformas e a At ividade Flsica e 
Desportiva apresentam um peso residual na distribuic;:ao dos gastos especificos. 

8.1.2 RENDIMENTOS 

Os rendimentos obtidos no perlodo tota li zaram 3.939.269 euros, representando uma taxa de execuc;:ao orc;:amental 
de 54% e um aumento de 22% face ao va lor apresentado no perlodo hom61ogo anterior, explicado essencialmente 
pelos rendimentos obtidos como projeto cand idatado Porto Destino Criativo e pel a receita obtida com a explorac;:ao 
do Si lo Auto. 

REND IMENTOS 

JUNH02014 3 .228.705€ 

JUNH02015 3.939.269 € 

ORC.2015 7.252.974€ 
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0 quadro que se segue apresenta a distribuic;;ao dos rend imentos obtidos pelas diferentes areas, no perlodo em 
analise. 

Presta~;ao de Servi~;os na area de gestao 

de lnfraestruturas desportivas e Plataformas -- - -
lnscri91ies I Anuidades 

Aulas diversas modalidades 

Uti liza9ao Livres REMUPI I Ginasio 

Utiliza9ao livre Squash 

RENDIMENTOS TOTAlS 

ORe;. 2015 I AC. JUNHO 2015 I AC. JUNHO 2014 o/o EXEC. ORe;. I VAR. 15/14 

1.400.683 

68.182 

367.902 

96.974 

27.736 
----~------

618.551 478.581 

19.765 

203.401 

29.518 

13.186 

44% 29% 

31% 7% 

46% -16% 

26% -14% 

-2% 

Utiliza9aO de espa9os (llquido de descontos e abatimentos) 804.804 

21.205 

170.223 

25.353 

12.895 

374.951 192.848 

19.387 

476 

1.411 

1.411 

46% 

47% 

39% 

54% 

94% 

Au las Ten is 

Aulas Padel 

Vend as 

Mercadorias 

Presta~;ao de Servi~;os na area de Projetos 

Patrocfnios 

lnscri91ies I Anuidades 

Concessao de espa9os em eventos 

Presta~;ao de Servi~;os ao Municipio do Porto 

Projectos Recreativos, culturais e desportivos 

Atividade Ffsica e Desportiva 

Subsfdios a Explora~;ao 
Municipio do Porto 

34.264 

822 

0 

0 

921.000 
----=7-c-:40.000 

----
56.000 

125.000 

1.453.200 

1.178.750 

274.450 
---

3.155.871 

2.610.596 

-----
13.483 

442 

310 

310 

562.849 

344.000 

55.252 

163.598 

675.274 

527.729 

147.544 

1.895.810 

1.305.298 

----
565.603 

400.500 

42.738 

122.365 

512.248 

352.132 

160.116 

1 .407.099 

1.406.808 

-30% 

-7% 

-78% 

-78% 

61% 0% 

46% -14% 

99% 29% 

131% 34% 

46% 32% 

45% 

54% 

60% 

50% 

50% 

-8% 

35% 

-7% 
----------

Outras Entidades- QREN 

Reversoes 

De perdas par imparidades 

Outros Rendimentos 

Cedencia de Espa9os 

Apoio Logfstico 

Cartao + Segura 
- ----·-· --· --··-·-

Rend as 

Cedenc ia de Luz e Agua 

Aluguer Pavilhoes da Fe ira do Livro 

Subsfdio ao lnvestimento 

Outros 

Juros obtidos 

TOTAL 

545.275 

0 

0 

302.221 

43.224 
----

21.704 

0 

23.165 

9.379 

43.200 

68.062 

93.486 

20.000 

7.252.974 

590.512 292 

58.019 89.314 

58.019 89.314 

127.042 163.410 
-------

26.692 7.800 

0 0 

108% 

42% 

62% 

0% 

202359% 

-35% 

-35% 

-22% 

242% 

0% 

63 

3.549 

91 -30% 

4.753 

2.000 

34.097 

55.888 

1.414 

3.939.269 

1.673 15% 112% 
---

4.868 

0 

34.734 

114.245 

11.038 

3.228.705 

51% 

5% 

50% 

60% 

7% 

54% 

-2% 

-2% 

-51% 

-87% 

22% 

A distribuic;;ao das verbas auferidas do Municipio do Porto no ambito dos contratos ce lebrados para o anode 2015, 
bem como os restantes rendimentos reg istados nas contas de Prestac;;oes de Servic;;os e de Subsldios a Explorac;;ao 
foram os seguintes: 

Presta~oesdes~nd~~s 

Projetos recreativos, cu lturais e desportivos 

Actividade Ffsica~espo_r:tiva 

Outras presta91ies ~e servi9os 

Subsidies a explora~ao --- ----~ 

~u_rl_i_~lp io_do Par!<:>_ ____ _ 

Outras Entidades 

ORC. 2015 I AC. JUNHO 2015 I AC. JUNHO 2014 I TX EXEC. ORe;. I VAR. 15/14 

3.774.883 1.856.674 1.556.433 49% 19% 
_ 1.178.750 

274.450 

2.321.683 
·--- --

3.155.871 
2.610.596 

545.275 

527.729 

147.544 
1.181.400 --

1.895.810 
1.305.298 

590.512 

352.132 

160.116 
1044.184 
---

1.407.099 
1 .406.808 

292 

_45% 

54% 
51% 

60% 

50% 
-8% 

13% 
35% 

50% -7% - ---·----'-=--
108% 202359% 

( 
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As prestac;oes de servic;os, no montante global de 1 .856.67 4 euros, apresentam uma taxa de execuc;ao de 49% e 
representam 4 7% do tota l de rend imentos, sao referentes a organizac;ao de projetos de Indole desportiva, cu ltura l 
e de lazer, a oferta de diversas modalidades desport ivas nas infraestruturas desportivas municipais, a concessao de 
espac;os em eventos, patroclnios, a explorac;ao do Silo Auto e as aulas de atividade flsica e desportiva desenvo lvida 
nas escolas EB da rede publica da cidade do Porto. 

Das prestac;oes de servic;:os relevadas, 33% respeitam a explorac;:ao das lnfraestruturas Desportivas e Plataformas, 
no valor de 618.551 euros, e 30% a area de Projetos, no valor de 562.849 euros. As Prestac;oes de servic;os ao 
Municipio do Porto perfazem 675.27 4 euros, representando 37% do total das prestac;oes de servic;os. 

Na conta de Subsldios a explorac;ao, que totalizam 1.895.810 euros, estao relevados os rend imentos com a com
participac;ao financeira do Programa Operacional do Norte- ON. 2 do projeto Port o Destino Criativo e com a compar
tic ipac;ao do IEFP nos 3 estagios profissionais, no montante de 590 .51 2 euros. 0 remanescente corresponde ao 
subsldio atribuldo pelo Municipio do Porto no ambito do contrato programa para 2015, no montante de 1.305.298 
euros. 

Na rubrica Outros Rendimentos e ganhos, no montante de 127.042 euros, estao considerados os rendimentos 
oriundos com a cedencia a explorac;:ao e rendas de espac;os, o subsldio ao investimento e os rendimentos suplemen
tares relac ionados com a gestao de infraestruturas desportivas e plataformas. 

0 grafico seguinte apresenta a distribuic;ao dos rendimentos obtidos no perlodo em analise par area de atividade, 
dos quais 23% foram contributo das lnfraestruturas Desportivas, 44% dos projetos e 20% estrutura de apoio. 

DISTRIBUic;AO DOS RENDIMENTOS 
POR AREAS DE ATIVIDADE 

• Gestae lnfraestruturas Despertivas 

• Prejetes 

• Gestae de Platafermas 

• Atividade ffsica e despertiva 

• Estrutura de apeie 

8.1.3 INVESTIMENTO REALIZADO EM 2015 

No ambito da atividade, a Portol azer realizou investimento no montante global de 84.349 euros, dos quais des
tacam-se as aquisic;oes destinadas a remode lar e substituir equipamentos nas lnfraestruturas desportivas, devido 
ao desgaste dos mesmos. Destes, destacamos a aquisic;ao de um ventilador, um deposito termoacumulador, um 
elevador para a Piscina da Constitu ic;:ao, chuve iros eco16g icos, turbinas e contro ladores de temperatura. 
Adicionalmente, foi necessaria adquirir equipamentos para a area de projetos, para serem util izados nos eventos. 

Ativos Fixes Tanglveis 

Ativos lntanglveis 

TOTAL 

ORC.2015 

390.000 
20.000 

410.000 

EXEC. 30.06.2015 

69.853 
16095 
84.349 

TXEXEC.ORC 

18% 
80% 
21% 

Com base no quadro anterior, verif ica-se que a taxa de execuc;ao orc;amental foi apenas de 21%, ficando ainda 
disponlve l 325.651 euros do orc;amento previsto para o ana de 2015. 
Desta forma, o investimento rea li zado no perlodo foi integralmente f inanciado par fundos pr6prios da empresa. 
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A Porto l azer apresenta, em 3 0 de junho de 2015, um total de Ba l an~o de 4.930.861 euros. 
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0 Ativo corrente ascendeu a 2 .224.115 euros, apresentando um decresc imo de 22% f ace ao existente no perfodo 
hom61ogo anterior, explicado essencialmente pela redu~ao das disponibilidades, cuja cont rapart ida foi o aumento 
das contas a receber e a redu~ao de provisoes resultante da reso l u~ao de processos t r ibutarios em sede de IVA e 
judiciais que se encont ravam em curso, conforme descrito na nota 12. 

A rub rica diferimentos - gastos a reconhecer re leva essencia lmente as despesas inerentes a eventos, a imputar em 
perfodos fu turos. 

0 au menta da conta de Clientes justifica-se pel a fa tura~ao no final do semestre de pat rocinadores ancora da em
presa, cujo pagamento foi efetuado no in fcio do 2° semestre de 2015 . 

Par sua vez, o Passivo totalizou 2 .24 7 .084 euros, dos quais 4 7% respe itam ao Passivo Corrente. 0 restante va lor 
respeita fundamenta l mente a Provisoes referentes essencialmente a processos judicia is em curso, em pre-conten
cioso e impastos- IVA e IMT. Sa lienta-se a redu~ao em 27% do Passivo nao Corrente, face ao va lor registado em 
3 0 de junho de 2014, devido essencialmente a redu~ao do sa ldo das Provisoes no montante de 4 05.438 euros, 
conforme descrito anteriormente. 

RUBRICAS 0Rf;.2015 30.06.15 30.06.14 %Var15/14 
ATIVO 
At ivo nao corrente 2.820.46 4 2.706 .74 6 2.711.71 6 0% 

Ativo corrente 1.918 .629 2.224.115 2 .845.037 -22% 

Total do Ativo 4.739.093 4.930.861 5.556.752 -11% 

CAPITAL PR6PRIO E PASSIVO 
Capital Proprio 2 .617.978 2.683.777 2.773 .694 -3% 

Passivo nao Corrent e 1.460.408 1.192.812 1.627.975 -27% 

Passivo Corrente 660.707 1.054 .272 1.155 083 -9% 

Total do Capital Proprio e do Passivo 4.739.093 4.930.861 5.556.752 ·11% 

0 quadro seguinte apresent a os principais indicadores de ba lan~o que demonstram a solidez f inancei ra da empresa. 
A Portolazer apresenta um grau de aut onomia finance ira correspondente a 54% do Ativo, t em pat rim6nio que lhe 
permite fazer face as suas responsabilidades e liquidez para assegurar os pagamentos das opera~oes . 

AUTONOMIA FINANCEIRA 

SOLVABILIDADE TOTAL 

LI QUIDEZ GERAL 

INDICADORES 

30.06.2015 

54% 
119% 
211% 

30.06.2014 VARIACAO 

50% 9% 
\----------------------

100% 20% 
246% -14% 



54 
RELAT6RIO DE EXECU<;AO FINANCE IRA E ORI;AMENTAL 

1. 0 Semestre 2015 

8.3. CUM PRJ MENTO DOS INDICADORES DE EFICIENCIA E EFICACIA PARA 2015 

Dando cumprimento ao disposto no n° 2 do artigo 4 7° da Lei n° 50/2012, foram estabe lec idos no contrato progra
ma celebrado com o Municipio do Porto para o ana de 2015 objetivos e ac;oes a prosseguir pe l a Portolazer. Estes 
sao monitorizados par indicadores de eficiencia e eficacia da execuc;ao e implementac;:ao, seguindo-se uma analise 
ao seu cumprimento no 1° semestre de 2015. 

1. Dinamizar, por meios pr6prios ou atraves de parcerias, eventos e programas que dinamizem e promovam 
a Cidadejuntos dos seus municipes e daqueles que a visitam, devidamente suportados por, no minimo, 18 
(dezoito) campanhas de comunicacrao, devendo 3 delas concentrar-se em 3 periodos altos da oferta da 
Portolazer: Sao Joao (06/2015), Verao (07/2015 a 09/2015) e Natal (12/2015)- objetivo cumprido com 
uma taxa de execucrao igual ou superior a 90%; 
Durante o primeiro semestre de 2015, foram real izadas 13 campanhas de comunicac;:ao para 
divulgac;ao e promoc;ao dos seguintes eventos: Missao Pascoa, Dia Nacional dos Centros Hist6ricos, 
Exposic;ao de Camelias, lnaugurac;oes Simultaneas de Miguel Bombarda, Porto Sounds, Festas de Sao Joao 
do Porto, Concertos na Avenida, Festa da Crianc;a, Porto em Boa Forma, Dias com Energia, Missao Ferias, 
No Porto a Vida e Longa e Festival lnternacional de Danc;as de Salao. 

2. Incremento da presencra da Portolazer nas redes sociais com aumento da visibilidade das atividades, 
eventos e programas por estes desenvolvidos- objetivo cumprido como aumento de 10% dos utilizadores/ 
seguidores das paginas de internet e redes sociais da Portolazer; 
A pagina da Portolazer no Facebook continua a ter uma importancia vital na estrategia de divulgac;ao das suas 
atividades e interac;ao com os seus seguidores. Superando as melhores expetativas, o objetivo trac;ado para o 
final do ana de 2015 de alcanc;ar os 40.000 seguidores fo i superado ainda no decorrer do primeiro semestre, 
com a pagina a passar dos 31 .737 seguidores em dezembro de 2014 para os 42.424 a 30 de junho de 2015, 
o que se traduziu num crescimento de 32 par cento no primeiro semestre do ana. Os meses de maio(+ 1.968) e 
junho (+ 4 .635) foram os que registaram maior crescimento, par serem tambem os perfodos com maior numero 
de eventos apoiados e organizados pela Portolazer. Em termos de reach da pagina entre os fas, a pagina teve 
Um alcance diario de 4 .328 fas e uma media diaria de 8.652 impressoes entre OS seguidores. 0 numero media 
de posts mensa is foi de 234 posts, cerca de 8 posts par dia. Em relac;ao a interac;ao da pagina, a media mensa I 
no primeiro semest re de 2015 foi de cerca de 36.000 (entre comentarios, likes e partilhas), sendo que em junho 
a pagina apresentou um va lor muito acima da media, com uma interac;ao de 77.252. 

No que se refere ao site da Portolazer (www.portolazer.pt), cuja pagina foi total mente remodel ada, quer em ter
mos graficos, quer em termos de conteudos e funcionalidades, houve um esforc;o para direcionar o publico para 
esta nova pagina, aproveitando, nomeadamente, as hiperligac;oes atraves do Facebook. Esta estrategia resu ltou 
em plena, como site a registar neste primeiro semestre de 2015 um total de 213.293 sessoes para um total 
de 404.320 visua lizac;oes da pagina (ou seja, uma media de 2,2 paginas par sessao). Estabeleceu-se assim uma 
media de 35.588 visitantes mensais, como mes dejunho (65.677 visitas) a ter o melhor desempenho durante o 
semestre. Desde a sua remodelac;ao, o site foi ja visitado par internautas de 52 pafses, sendo que 54,15% sao 
visitantes masculinos e 45,84% femininos. Em termos etarios, 33,50% tem entre 25-34 anos e 27,50 entre 
os 18 e 24 anos. De qualquer forma, regista tambem um bam alcance entre as faixas situadas entre os 35-44 
anos (15,50%) e 45-54 anos (12,50%). 

3. Qualif icar a oferta de modalidades desportivas, nomeadamente na componente de formacrao - objetivo 
cumprido com a manutencrao do numero global das modalidades; 
0 objetivo esta concret izado. 

4. Incentive ao apoio ao movimento associative atraves do incremento de parcerias com associacroes e ou
tros agentes culturais para promover o desenvolvimento cultural, recreative e desportivo da cidade, atra
ves de um numero minimo de 105 iniciativas apoiadas com base numa analise custo/beneficio e traduzidas 
em cedencias de materiallogistico; 
0 numero total de incentivos deferidos no primeiro semestre foi 88, dos quais 44 foram de apoio logfstico com 
termos de responsabilidade de cedencia. 

5. Manutencrao, durante todo o periodo de vigencia do contrato programa, do incentive ao desporto 
adaptado atraves da garantia de acesso em 100% da rede municipal de piscinas (REMUPI) a pessoas de 
mobilidade reduzida; 
0 objet ivo esta concretizado. 

·-
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6. Melhorar o resultado econ6mico de duas das infraestruturas desportivas sob gestao da Portolazer em 
pelo menos 3%. 
Ate 30 de junho, 2 das infraestruturas desportivas aumentaram o resultado economico em 3 % comparativa
mente ao perfodo homologo anterior (Polidesportivo dos Choupos e Pavilhao do Lagarteiro). 

7. Aumento dos rendimentos pr6prios em pelo me nos 12%, comparativamente como valor orc;ado para 2014; 
A 30 de junho, os rendimentos proprios obtidos correspondem a 75% do va lor orc;:ado para 2014; 

8. Manutenc;ao, durante todo o periodo de durac;ao do contrato-programa, dos prec;os "intervencionados" 
para o incentive e fomento da pratica desportiva nas infraestruturas sob gestao da Portolazer; 
Mantem-se em vigor os prec;:os "intervencionados" cf. as tabe las constantes do Anexo IV do Contrato Programa 
para 2015. 

9. Assegurar a ocupac;ao de 280 dias nas Plataformas sob gestao da Portolazer; 
No primeiro semestre, as plataformas tiveram 258 dias ocupadas, correspondendo a 92% do objetivo do ana. 

10. Apresentar um resultado liquido positivo para o anode 2015; 
0 resultado lfquido em 30 de junho de 2015 e posit iva em 28.6 26 euros. 

11. Assegurar um prazo medio de pagamento de 25 dias; 
Se atendermos ao ca lculo do prazo media de pagamento pel a formula habitualmente usada na gestao finance i
ra, o prazo media deste perfodo e de 16 dias. Se retirarmos o efeito das dfvidas nao possfveis serem pagas par 
motivo imputavel ao credor, este prazo e de apenas 13 dias. 

12. Garantir a inexistencia de qualquer divida a instituic;oes financeiras em 31.12.2015; 
A Portolazer nao tem qualquer tipo de endividamento perante lnstitu ic;:oes Financeiras. 

Porto, 10 de setembro de 2015 

0 Conselho de Administrac;:ao 

Presidente 

Luis Alves 
Administr dar Executivo 

fl.,._!'£~ d ;;('2':1_ 
Nunolemos 
Administrador Executivo 
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8.4 DEMONSTRA<;:OES FINANCEIRAS 
Ba l an~o Indiv idua l em 30 de junho de 2015 

RUBRICAS 

ATIVO 

Ativo nao Corrente 

Ativos fixos t angfveis 

Ativos intangfveis 
Outros at ivos f inanceiros 

At ivos par impastos diferidos 

Ativo corrente 

lnventarios 
Cl ientes 

Adiantamentos a fornecedores 

Estado e outros entes publicos 

Outras contas a receber 
Diferimentos 

Caixa e depositos bancarios 

Total do ativo 

CAPITAL PR6PRIO E PASSIVO 

Capital proprio 

Capital social rea lizado 

Reservas legais 

Resultados transitados 

Outras variac;:oes no capita l proprio 

Resultado lfquido do perf ado 
Total do capital proprio 

PASSIVO 

Passivo nao Corrente 

Provisoes 

Outras contas a pagar- impastos relacionados com subsfd ios 

Passivo corrente 

Fornecedores 

Estado e outros entes publicos 

Outras contas a pagar 

Diferimentos 

Total do passivo 

Total do capital proprio e do passivo 

RELAT6RIO DE EXECUCAO FINANCE IRA E ORCAMENTAL 
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DATAS 

Unidade Monetaria: Euros 

NOT AS 30.06.2015 30.06.20 14 

3 / 6 2.651.238,67 2.670.155,40 
3 / 6 36.784,49 9.348,22 

315,55 
3 / 13 / 15 18.407,21 32.212,06 

2.706.745,92 2.711.715,68 

3 / 18 26.892,91 6 .241,29 
5 / 9 597.856,77 154.684,91 

36.376,02 6 .051,22 
16 270.307,35 326.331,91 

3/5 / 9 / 13 959.823,76 875.817,08 
14 112.545,95 3 .186,15 
4 220.312,46 1.4 72.724,09 

2.224.115,22 2 .845.036,65 
4.930.861,14 5.556.752,33 

1 2.200.000,00 2.200.000,00 
19.1 13.370,83 7.147,75 
19.1 234.993,29 178.985,61 

3/19.2 206.786,69 245.743,57 
2.655.150,81 2 .631.876,93 

28.626,37 141.817,26 
2.683.777,18 2.773.694,19 

3 / 12 1.132.777,41 1.538.214,99 
13 60.034,85 89.760,39 

1.192.812,26 1.627.975,38 

5 269.291,06 393.341,05 
16 124.291,74 87.196,02 

3 / 13 582.131,89 625.118,68 
14 78.557,01 49.427,01 

1 .054.271,70 1 .155.082,76 
2.247.083,96 2.783.058,14 
4.930.861,14 5.556.752,33 

A Tecnica Ofi cia l de Contas 
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8.5 DEMONSTRA<;AO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
- Perfodo f in do em 30 de j unho de 2015 

RUBRICAS 

RENDIMENTOS E GASTOS 

Vendas e services prestados 

Subsfdio a exploracao 

Custo das mercadorias vendidas e das materias consumidas 

Fornecimentos e servicos externos 

Gastos com o pessoal 

lmparidade de dfvidas a receber (perdas/reversoes) 

Provisoes (aumentos/reducoes) 

Outros rendimentos e ganhos 

Outros gastos e perdas 

Resultado antes de depreciacroes, gastos de financiamento e impastos 

Gastos I reversoes de depreciacao e de amortizacao 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impastos) 

Juros e rendimentos simi lares obtidos 

Juros e gastos similares suportados 

Resultado antes de impastos 

Impasto sobre o rendimento do perfodo 

Resultado lfquido do perfodo 

Resultado por acriio basi co 

0 Conselhot ' Administrf ao 

r ·-· ~ 
~.7~~ 

/ --
V I fl!v tt.- o ~/ld? 

NOT AS 

3 / 10 

10 

3/18 

8 / 11 

3 / 17 

3 / 9 

12 

3/10 

3 / 6 

10 

15/16.2 

5 7 

Unidade Monetaria: Euros 

PERiODOS 

JUN 2015 

1 .856.983,93 

1.895.809,99 

-286,92 

-2.8 2 5.088,71 

-828.778,52 

-2.222,66 

33.100,00 

127.042,22 

-65.507.45 

191.051,88 

-129.811,84 

61.240,04 

1.414,24 

62.654,28 

-34.027,91 

28.626,37 

6,51 

JUN 2014 

1.557.843,85 

1.407.099,31 

-665,63 

-2.096.441,75 

-805.654,98 

12.877,50 

60.580,86 

163.410,09 

-32.572,12 

266.477,13 

-117.672,11 

148.805,02 

11.037,97 

-1,25 

159.841,74 

-18.024.48 

141.817,26 

32,23 

A Tecnica Oficial de Contas 
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8.6 DEMONSTRA<;AO INDIVIDUAL DAS ALTERA<;OES NO CAPITAL PR6PRIO 
- Perlodo de 2014 - de 1 jane iro a 30 junho 

Outras 
Variac;oes Resultado 

Capital Reservas Resu ltados no Capital Liquido 
Descric;ao Netas Realizado Legais Transitados Pr6prio do periodo 

Posic;ao em 01.01.2014 2.200.000,00 4.418,27 154.420,21 272.124,88 27.294,88 

Alterac;oes no periodo 

Ajustamentos par impastos diferidos 8.352,87 

Outras altera9iies reconhecidas no capital proprio -34.734,18 

0,00 0,00 0,00 -26.381,31 0,00 

Resultado Hquido do periodo 141.817,26 

Resu ltado integral 141.817,26 

Operac;oes com Detentores de capital no periodo 

Realiza9iies de cap ital 

Aplica9ao do resultado 2.729.48 24.565,40 -27.294,88 

0,00 2.729,48 24.565,40 0,00 -27.294,88 

Posic;ao em 30.06.2014 2.200.000,00 7.147,75 178.985,61 245.743,57 141.817,26 

8.7 DEMONSTRA<;AO INDIVIDUAL DAS ALTERA<;OES NO CAPITAL PR6PRIO 
- Perlodo de 2015 - de 1 janeiro a 30 junho 

Outras 
Variac;oes Resultado 

Capital Reservas Resultados no Capital Uquido 
Descric;ao Netas Realizado Legais Transitados Pr6prio do periodo 

Posi~ao em 01.01.2015 2.200.000,00 7.147,75 178.985,61 233.211,50 62.230,76 

Altera~oes no perfodo 

Ajustamentos par impastos diferidos 15 /19.2 7.671,72 

Outras alterac;oes reconhecidas no capital proprio 19.2 -34.096,53 

0,00 0,00 0,00 -26.424,81 0,00 

Resultado Hquido do perfodo 28.626,37 

Resu ltado integral 28.626,37 

Opera~oes com Detentores de capital no perfodo 

Aplica9iio do resultado 19.1 6.223,08 56.007,68 -62.230,76 

0,00 6.223,08 56.007,68 0,00 -62.230,76 

Posi~ao em 30.06.2015 19 2.200.000,00 13.370,83 234.993,29 206.786,69 28.626,37 

Total do 
Capital 
Pr6prio 

2.658.258,24 

8.352,87 

-34.734,18 

-26.381,31 

141.817,26 

141.817,26 

0,00 

0,00 

2.773.694,19 

Total do 
Capital 
Pr6prio 

2.681.575,62 

7.671,72 

-34.096,53 

-26.424,81 

28.626,37 

28.626,37 

0,00 

0,00 

2.683.777,18 

0 Conselho de A ministrac;ao A Tecnica Oficia l de Contas 
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8.8 DEMONSTRA<;AO DOS FLUXOS DE CAIXA 
- Perfodo findo em 30 junho de 2015- Metoda Direto 

RUBRICAS 

FLUX OS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Recebimentos de clientes 

Pagamentos a fornecedores 

Pagamentos ao pessoa l 

Caixa gerada pel as operar;:oes 

Pagamento/Recebimento do impasto sabre o rendimento 

Outros recebimentos/pagamentos 

Fluxes de caixa das atividades operacionais 111 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

Pagamentos respeitantes a: 

Ativos fixos tanglveis 

Ativos intanglveis 

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: 

Juras e rendimentos simi lares 

Fluxes de caixa das atividades de investimento [2[ 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

Pagamentos respeitantes a: 

Juras e gastos similares 

Fluxes de caixa das atividades de financiamento [3) 

Variaf<ao de caixa e seus equivalentes [4[ = [1) + [2[ + [3[ 

Efeito das diferenf<aS de cambio 

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo 

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 
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NOT AS PERfODOS 

JUN 2015 JUN 2014 

2.056.060,58 983.043,58 

-3.450.153,68 -2.139.364,24 

-805.585,97 -764.189,17 

-2 .199.679,07 -1.920.509,83 

-3 .931,34 -24.511,30 

1.101.674.40 1.498.810,04 

-1.101.936,01 -446.211,09 

-84.445,27 -40.008,17 

-19.599.44 0,00 

1.678.45 8.059,85 

-102.366,26 -31.948,32 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-1.204.302,27 -4 78.159,41 

0,00 0,00 

1.424.614,73 1.950.883,50 

4 220.312.46 1.472.724,09 

A Tecnica Oficia l de Contas 
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8.9 ANEXO As DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 

1. IDENTIFICA<;AO DA ENTIDADE 

1.1 Designar;:ao da Entidade: CMPL - Porto Lazer- Empresa de Desporto e Lazer do Municipio do Porto, E.M. 

1.2 Sede: Rua Bartolomeu Velho, 648, Porto 

1.3 Objeto social: assegurar a prestar;:ao de um servir;:o publico no domfnio da atividade ffsica e desportiva, do lazer 
e de outras atividades de animar;:ao da cidade, bem como no domfnio da dinamizar;:ao econ6mica do Porto, no
meadamente as que sejam determinadas pelos espar;:os e equipamentos que estejam sob sua gestao. 

1 .4 Designar;:ao da empresa-mae: Camara Municipal do Porto. 

1.5 Sede da empresa-mae: Par;:os de Concelho, na Prar;:a General Humberto Delgado, Porto. 

1 .6 A PortoLazer fo i constitufda em 29 de setembro de 2006. A empresa adotou a forma de empresa publica, noster
mos da a linea a) do n° 3 do artigo 1° da Lei 58/98, de 18 de agosto, dotada de personalidade jurfdica e de autono
mia administrativa, financeira e patrimonia l, ficando sujeita a superintendencia da Camara Municipal do Porto. 

Em 25 de maio de 2009, foi outorgada a escritura de alterar;:ao de estatutos desta entidade empresariallocal, 
passando esta a assumir a denominar;:ao de CMPL- Porto Lazer- Empresa de Desporto e Lazer do Municipio 
do Porto, EEM, par forma a dar cumprimento na Lei n° 53-F/2006 de 29 de dezembro. 

Em 28 de fevereiro de 2013 foram conformados os estatutos da PortoLazer com a Lei n° 50/2012, de 31 de agosto. 

Em 30 de junho de 2014 procedeu-se a nova alterar;:ao estatutaria, cuja principa l alterar;:ao consistiu na am
pliar;:ao do objeto socia l da empresa . 

0 capital socia l da PortoLazer e de 2.200.000 euros, constitufdo par 4.400 ar;:oes de 500 euros cada, detido 
a 100% pelo Municipio do Porto, NIPC 501306099, integralmente realizado em especie. 

2. REFERENCIAL CONTABILfSTICO DE PREPARA<;AO DAS DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS 

2.1 As demonstrar;:oes finance iras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalizar;:ao Contabi lfstica 
(SNC). publicado no Decreta-Lei n° 158/2009 de 13 de Julho, e que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2010, 
com referenc ia as Normas Contabi lfsticas e de Relata Financeiro e as Normas lnterpretativas. 

2 .2 Nao foram derrogadas quaisquer disposir;:oes do SNC. 

2.3 Atividade nao comparave l em 2015 

Pela leitura das demonstrar;:oes finance iras, a atividade do perfodo em ana lise nao e comparave l como perf ado ho
m61ogo anterior, uma vez que houve alterar;:oes na atividade, das quais se destacam o projeto Porto Destino Criativo 
e a gestao e explorar;:ao do Silo Auto que passou para a Porto Lazer apenas emjulho de 2014. 

Desta forma, os gastos e rendimentos do perfodo nao sao diretamente comparaveis com o perfodo hom61ogo 
de 2014. 

3. PRINCIPAlS POLfTICAS CONTABILiSTICAS 

Bases de mensurac;ao: 

Foram respeitados os diversos princlpios contab ilfsticos, definidos na estrutura conceptua l do Sistema de Nor
malizar;:ao Contabi lfstica, na preparar;:ao das demonstrar;:oes financeiras, dos quais se destacam: a continuidade 
das operar;:oes da empresa, o regime de acrescimo (periodizar;:ao economical. a compreensibilidade, a relevancia, a 
mater iali dade, a fiabi lidade e representar;:ao fided igna, a substancia sabre a forma, a neutralidade, a prudencia, a 
plenitude e a comparab ilidade. 

Ad icionalmente, os ativos rea lizaveis e os passivos exigfveis superiores a um ana da data das demonstrar;:oes f inan
ce iras, sao cl assificados respet ivamente como ativos e passivos nao correntes. 
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As principais pollticas contabillsticas uti lizadas na prepara<;:ao e apresenta<;:ao das demonstra<;:oes f inanceiras sao 
as que se seguem: 

a) Ativos lntangiveis e Ativos Fixos Tangiveis 

Os ati vos intanglve is e os ativos f ixos t anglveis estao mensurados segundo o modelo de custo deduzido das amor
t iza<;:oes e deprecia<;:oes e das perdas por imparidade acumuladas. 

Todas as aquisi<;:oes e beneficia<;:oes de montante signif icat ivo sao reconhecidas como ativos f ixos t anglve is. As 
despesas habituais com a repara<;:ao e manuten<;:ao dos ativos sao consideradas como gasto no perlodo em que 
ocorrem. 

As amortiza<;:oes e deprecia<;:oes do ana foram ca lculadas em duodecimos, segundo o metoda das quotas constan
tes, as taxas abaixo indicadas, as quais correspondem as t axas maximas legais, em conformidade como Decreta
-Lei n.0 25/2009, de 1 4 de setembro, dado que a vida uti I estimada dos ativos detidos nao difere sign ificat ivamente 
da vida ut i I impllcita nas taxas do diploma: 

Ativos intangfveis 

• Programas de computadores- 33,33% 

Ativos fixos tanglveis 

• Ediflc ios e out ras constru<;:oes- 5,00% -16,66% 
• Equipamento basico- 10%- 25,00% 
• Equipamento administrative -10 ,00%- 33,33% 
• Outros at ivos f ixos tangfveis -10,00%- 33,33% 
• Bens de va lor reduz ido- 100,00% 

b) lnventarios 

Os inventarios sao va lorizados ao custo de aquisi<;:ao, em conformidade com a NCRF 18, adotando-se o custo es
pedfico como metoda de custeio das saldas. Adicionalmente, sao reg istados os ajustamentos que se afigurarem 
necessaries para garantir que o custo e inferior ao valor llquido de realiza<;:ao. 

c) lnstrumentos Financeiros 

Os lnstrumentos f inanceiros, nao tem impllc itos juros e sao registadas pelo seu va lor nominal. Adic ionalmente, as 
contas a receber encontram-se deduzidas de eventuais perdas par imparidade, para que as mesmas refl itam o seu 
va lor rea li zavelllquido. 

d)Locac;oes 

As loca<;:oes sao registadas como gastos na demonstra<;:ao dos resultados do exerdcio a que correspondem, em 
conformidade como disposto na NCRF 9. 

e) lmpostos correntes, diferidos e relacionados com subsidies ao investimento de bens depreciaveis 

A empresa encont ra-se sujeita a Impasto sabre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) a taxa de 2 1% . Ao va lor 
de co leta de IRC assim apurado, acresce a Derrama sabre o Iuera tr ibutave l e cuja t axa ascende a 1,5%, sendo as 
taxas de tr ibuta<;:ao aut6noma aplicaveis de 5%, 10% e 27,5%. 

De acordo com a legisla<;:ao em vigor, as declara<;:oes fiscais estao sujeitas a revisao e corre<;:ao par parte das auto
ridades fiscai s durante um perlodo de quatro anos. Assim, as declara<;:oes f iscais da empresa relativa aos anos de 
2011 a 2014 ainda poderao estar sujeitas a revisao, sendo que o Conselho de Administra<;:ao tem a firme convic<;:ao 
que em resu ltado das inspe<;:oes nao existirao impact os materia l mente re levantes para as demonstra<;:oes financei 
ras em aprecia<;:ao . 
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A empresa procede ao registo de impastos diferidos, correspondentes as diferen<;:as t emporarias entre o valor con
tabilfstico dos at ivos e passivos e a correspondente base f isca l, conforme disposto na NCRF 25 - Impastos diferi
dos. Os impastos diferidos ativos relatives a prejufzos sao registados sempre que seja provavel que sejam gerados 
Iueras fi scais futuros contra os quais as diferent;:as temporarias possam ser uti li zadas. Ad icionalmente sao regi sta
dos os impastos diferidos ativos relat ivos a provisoes e imparidades nao fi scalmente aceites temporari amente de 
acordo com a CIRC . 

Os impastos relacionados como subsfdio ao investimento, de bens depreciaveis, isto e, impastos implfcitos nos sub
sidies obtidos aos invest imentos sao reconhecidos no passivo aquando da re leva<;:ao contabi lfstica dos subsfd ios 
no capital proprio. Periodicamente estes impastos sao revert idos de acordo com o ritmo de reconhecimento dos 
subsfdios na demonstrat;:ao dos resu ltados conforme exp licitado abaixo. 

f) Provisoes 

A empresa ana lisa periodicamente a responsabilidade por eventuais obriga<;:oes que resultam de eventos passados, 
mas de montante ou ocorrencia incerta. Os criterios de reconhecimento ou de divu lga<;:ao seguem a NCRF 21. 

g) Regime do Acrescimo 

Na especializat;:ao do perlodo, OS reditos e OS gastos sao reconhecidos quando obtidos e/ou incorridos, indepen
dentemente do seu recebimento ou pagamento. Os reditos foram contabi lizados de acordo com os criterios de 
reconhecimento definidos na NCRF 20. 

h) Beneficios de Empregados 

Os beneffcios dos empregados incluem somente beneffcios de curta prazo, sendo o valor mais re levante os venci
mentos. 

De acordo com a legislat;:ao I aboral procedeu-se ao registo dos encargos com ferias e subsfdio de ferias, tendo como 
base de calculo ossa Iarios base em vigor em 30 de junho de 2015. 

i) Eventos Subsequentes 

Os eventos subsequentes apos a data das demonstrat;:oes financeiras, que proporcionam informat;:ao adicional sa
bre condit;:oes que existiam nessa data sao relevados. Caso existam eventos materialmente relevantes apos aquela 
data, que nao sejam uteis para aferir das cond it;:oes que existiam naquela data, sao os mesmos objetos de divulga
<;:ao no anexo. 

j) Subsidies ao lnvestimento 

Os subsfdios relacionados com ativos fixos depreciaveis sao contabilizados no capital proprio, apos considerat;:ao 
dos impastos implfcitos conexos (ver nota 3, alinea e), e sao reconhecidos periodicamente na demonstrat;:ao dos 
resultados em funt;:ao da vida uti I do ativo subjacente, conforme NCRF 22. 

4. FLUXOS DE CAIXA 

4.1 A discriminat;:ao de ca ixa e seus equiva lentes em 30 de junho de 2015, reconciliando os montantes evidencia
dos na demonstrat;:ao dos fluxos de caixa com as disponibi lidades do balant;:o, correspondem a disponibilidades 
imediatamente mobilizaveis, conforme o quadro apresentado no ponto 4 .3. 

4 .2 A rubrica de "Outros recebimentos/pagamentos" das Atividades Operacionais relevam os subsfdios oriundos do 
Municipio do Porto, ON2 e do IEFP dest inados a atividade operac ional da Portolazer. 

4.3 0 decrescimo das disponibi lidades em junho de 2014 para 2015, e justificada essencia lmente pelo facto de 
terem sido emitidas as faturas referentes a patrocinadores ancora da empresa em junho cujo recebimento 
ocorreu emjulho de 2015. 
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4. 3 Discrimina9ao dos componentes de ca ixa e seus equivalentes: 

Numenkio 

Depositos bancarios imed iatamente mobilizaveis 

Disponibilidades constantes do Balan~o 

Descobertos bancarios 
Disponibilidades constantes do Balan~o e Caixa equivalentes 

5. PARTES RELACIONADAS 

5.1 Relacionamentos com a empresa-mae 

30.06.2015 
19.977,47 

200.334,99 
220.312,46 

220.312,46 

A Portolazer e detida a 100% pelo Municipio do Porto, NIPC 501 306 099. 
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30.06.2014 
4.705,05 

1.468.019,04 
1.4 72.724,09 

1.472.724,09 

A rela9ao com o Municipio do Porto e regulada porum contrato programa anua l e porum contrato de presta9ao de 
servi9os datados de 3 de dezembro de 2014, com vistos previos favoraveis do Tribunal de Contas, tendo havido 
ad itamento ao contrato programa em 8 de junho de 2015. 

a) Transac;oes efetuadas ajunho de 2015 com a empresa-mae, excluido o IVA: 

• Clientes- 527.729 euros(D) 
• Outro Devedor -1.305.298 euros (D) 
• Fornecedores- 5 .595 euros (C) 

b) Saldos em 30.06.2015: 

• Outros Devedores - 1 .812,23 euros (D) 
• Clientes- 73.410,78 (C) 

5.2 Transa9i:'ies entre partes relacionadas 

Como partes relacionadas estao cons ideradas todas as entidades participadas do Municipio do Porto (empresa
-mae) que tiveram rela9i:'ies comercia is com a Portolazer durante o perlodo em anal ise de 2015, ten do-se resumido: 

• Aguas do Porto, EM - NIPC 507 718 666 
• Domus Socia l, EM- NIPC 505 037 700 

a) Transac;oes efetuadas ajunho de 2015, excluido o IVA: 

- Fornecedores- Aguas do Porto, EM- 46 .006 euros (C) 

- Fornecedor- DomusSocial, EM- 2.052 euros (C) 

b) Saldos em 30.06.2015 com outras partes relacionadas: 

• Fornecedores- Aguas do Porto, EM- 3.687,05 euros (C) 

6. ATIVOS FIXOS TANG(VEIS E INTANGfVEIS 

6.1 Os Ativos Fixos Tanglveis e lntanglveis sao mensurados na data do seu reconhecimento contabillst ico pelo 
custo, equivalente ao pre9o de compra e encargos associados. Todas as aquisi9i:'ies e beneficia9i:'ies de montante 
significative sao reconhecidas como Ativos. As despesas normais com a repara9ao e manuten9ao sao consideradas 
como gasto no perlodo em que ocorrem. 

6 .2 Os Ativos sao mensurados ap6s o seu reconhecimento segundo o modelo de custo. Nao foi feita q2 a [:1Uer reva
loriza9ao dos ativos. 

~ .. ~ 
t;f? 

(~~ 
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6.3 Os Ativos lntangfve is referem-se aos programas de computador que tem vida f inita , sendo depreciados a taxa 
de33,33%. 

6.4 As deprecia~oes do a no for am calculadas em duodecimos, mediante a vida economica esperada dos bens, a qual 
nao difere signif icativamente da vida ut i I implfcita nas t axas maxi mas fi scalmente aceites. As taxas utilizadas sao as 
mencionadas no ponto 3. 

6.5 A rubrica de lnvestimentos em curso inc lui o investimento no Pavilhao Rosa Mota/Palacio de Crista l no va lor de 
1.061.000 euros aproximadamente. 

Em 25 de novembro de 2014 foi celebrado um Contrato Programa entre o Municipio do Porto e a Portol azer, o qual 
atribui a Portolazer todos as poderes necessaries de forma a promover um concurso publ ico internacional com vista 
a ce lebra~ao de um contrato para a reabilita~ao do Pavilhao Rosa Mota/Palac io de Cristal e concessao a explora~ao 
par um prazo de 20 anos, cuja concretiza~ao permitira a integral recupera~ao deste ativo. 

0 concurso publico internacional foi l a n~ado em 3 de Dezembro de 2014, tendo chegado ao seu termo sem que 
existisse uma decisao de adjud ica~ao. 

ATIVOS INTANGfVEIS 

Programas de computador 

ATIVOS FIXOS TANGiVEIS 

Terrenos e Recursos Naturais 

Edlficios e Outras Construc;oes 

Equipamento Basico 

Equipamento Administrativo 

Outros Ativos Tanglveis 

lnvestimentos em curso 

ATIVOS INTANGiVEIS 

Programas de computador 

ATIVOS TANGiVEIS 

Edlficios e Outras Construc;oes 

Equ ipamento Basico 

Equipamento Administrativo 

Outros Ativos Tanglveis 

VALOR LfQUIDO 

ATIVOS INTANGiVEIS 

ATIVOS TANGiVEIS 

ATIVO NAO CORRENTE 

Saldo lnicial Reforc;o 
01.01.2015 

35.859.54 16.094,70 

35.859,54 16.094,70 

479.319,07 

474.150,42 

781.578,15 2.722,00 

132.384,39 7.133,63 

1 .210.212,63 58.398,44 

1 .094.699,35 1.598,98 

4.172.344,01 69.853,05 

4.208.203,55 85.947,75 

DEPRECIA<;OES E AMORTIZA<;OES 

Saldo lnicial 
01.01.2015 

22.704,84 

22.704,84 

243.305,76 

396.714,86 

95.276,73 

704.025,35 

1.439.322, 70 

1.462.027,54 

Saldo lnicial 
01.01.2015 

13.154,70 

2.733.021,31 

Aumentos 

6.083,97 

6.083,97 

16.545,55 

34.485,72 

9.084,04 

63.612,56 

123.727,87 

129.811,84 

Transferencias 
eAbates 

13.619,06 

13.619,06 

-973,74 

-11.785,96 

-20.135,93 

-13.619,06 

-46.514,69 

-32.895,63 

Transferencias 
eAbates 

-195,72 

-4.216,83 

-14.194,32 

-18.606,87 

-18.606,87 

Saldo Final 
30.06.2015 

36.784,49 
2.651.238,67 

Saldo Final 
30.06.2015 

65.573,30 

65.573,30 

479.319,07 

473.176,68 

772.514,19 

139.518,02 

1.248.4 75,14 

1.082.679,27 

4.195.682,37 

4.261.255,67 

Saldo Final 
30.06.2015 

28.788,81 

28.788,81 

259.655,59 

426.983,75 

104.360,77 

753.443,59 

1.544.443, 70 

1.573.232,51 



RELAT6RIO DE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTAL 
1.0 Semestre 2015 

65 

7 . ATIVOS NAO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS 

A Portolazer nao apresenta unidades operacionais descontinuadas, nem ativos nao correntes detidos para venda. 

B. LOCACOES 

8.1 Loca96es operacionais- locatarios 

Em 30 de junho de 2015 estava em vigor um contrato de aluguer operac iona l de viaturas de servi90, ce lebrado pelo 
prazo de 48 meses, como pre9o contratual de 298.761 euros. 

a) Total dos futuros pagamentos mfnimos das loca96es operac ionais em vigor, para cada um dos perfodos apresen
tados no quadro que se segue: 

Viatura Periodicidade 

Jetta (162) 1.6 TDI Confortline BlueMotion 1.6105CV 45-NR-71 21/05/13 20/05/17 48meses 29.086€ 605,96€ mensa I 

Jetta (162) 1.6 TDI Confortline BlueMotion 1.6105CV 45-NR-68 21/05/13 20/05/17 48meses 29.086€ 605,96€ mensa I 

Auris 1.4 D-4D Confort+P.Style 90CV 01-NP-72 01/04/13 31/03/17 48meses 23.426€ 488,04€ mensa I 

Auris 1.4 D-4D Confort+P.Style 90CV 01-NP-69 01/04/13 31/03/17 48meses 23.426€ 488,04€ mensa I 

Yaris 1.4D-4D Active+AC 90CV 26-NR-63 13/05/13 12/05/17 48meses 19.966€ 415,96€ mensa I 

Yaris 1.4D-4D Active+AC 90CV 26-NR-62 13/05/13 12/05/17 48 meses 19.966€ 415,96€ mensa I 

Transporter Kombi 2.0 TDI102 Net Extra AC 102 CV 21-NS-90 31/05/13 30/05/17 48 meses 30.501€ 635,44€ mensal 

Crafter KOMBI G35 2.0 TDI136 Longa Teto Alto 136CV 11-NT-88 14/06/13 13/06/17 48 meses 40.443€ 842,56€ mensal 

Caddy GP 1.6 TDI81ueMotion Extra ACNe 102 CV 60-NR-46 20/05/13 19/05/17 48meses 27.102€ 564,63€ mensa I 

Dyna (KY) 3.0D-4D M 35.33 CD Kit.Refor~ 3.0 136CV 26-NR-59 13/05/13 12/05/17 48meses 27.879€ 580,82€ mensa I 

Dyna (KY) 3.0D-4D M 35.33 CD Kit.Refor~ 3.0 136CV 26-NR-58 13/05/13 I 12/05/17 48 meses 27.879€ I 580,82€ mensa I 

Total Rendas 298.761 € 6.224,19€ 

b) Gasto do perfodo reconhecido com o pagamento de loca96es operacionais, incluindo os seguros respetivos: 
36.036 euros. 

c) 0 presente contrato de loca9ao operacional de viaturas de servi90 foi celebrado com a Leaseplan Portugal -
Comerc io e Aluguer de Autom6veis e Equipamentos, Unipessoal, Lda. , no ambito do processo de contrata9ao 
publica liderado pelo Municipio do Porto, destinado a atividade da empresa, em 20 de fevereiro de 2013. 

d) Em 21 de mar9o de 2014 foi ce lebrado entre a Portol azer, E.M . e asAguas do Porto, E.M. um contrato de cessao 
da posi9ao contratua l de locatario referente a viatura Volskwagen Jetta 1.6 Tdi com a matrfcula 45-NR-67. 

9. IMPARl DADE DE ATIVOS 

AJUSTAMENTOS DE DfVIDAS A RECEBER 

Clientes 

Outros Devedores 

VALOR LiQUIDO DE CLIENTES 

Clientes - conta corrent e 

Clientes - cobranca duvidosa 

Ajustamentos por dfvidas a receber 
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10. REDITO 

RELAT6RIO DE EXECUc;:AO FINANCEIRA E ORc;:AMENTAL 

1 .0 Semestre 2015 

0 redito foi reconhecido em func;;ao do perlodo a que respeita, e nao em func;;ao do seu recebimento . A distribui c;;ao 
dos rendimentos no perlodo em analise consta do ponto 8 .1 Analise Econ6mica da Execuc;; ao Orc;;amental. 

11. FORNECIMENTOS E SERVI<;:OS EXTERNOS (FSE's) 

Os fornec imentos e servic;;os externos do perlodo estao representados no quadro que se segue. 

FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS 

ORC.2015 I AC. JUNHO 2015 I AC. JUNHO 2014 %EXEC. OR<;. I VAR. 15/14 

Trabalhos especializados 2.086.394,11 1.278.243,16 847.100,86 61% 51% 

Publicidade e propaganda 158.178,79 99.881,23 68.585,19 63% 46% 

Vigi lancia e seguran<;:a 140.817,06 40.446.40 24.912,63 29% 62% 

Hononkios 763.164,94 450.586,00 300.614,68 59% 50% 

Conserva<;:ao e repara<;:ao 239.850,21 58.985,58 38.199,29 25% 54% 

Servi<;:os bancarios 19.821,52 8 .344,54 11.714,32 42% -29% 

Ferramentas e utensflios de desgaste n3pido 26.889,99 15.316,98 10.301.45 57% 49% 

Material de escrit6rio 8.332.47 4.052,77 5.014.42 49% -19% 

Eletricidade 330.387,98 160.283,04 149.825,54 49% 7% 
-- --

Combustive is 21.506,32 7.195,31 10.167,60 33% -29% 
--

Agua 61.912,83 20.047,22 23.566,22 32% -15% 
----

Gas 291.250,00 118.929,71 225.383,24 41% -47% 
-- - ----- - ----- -

Desloca<;:oes e estadas 11.025,61 7.127,72 2.699,71 65% 164% 
----

Rendas e alugueres 548.487.48 434.041,75 277.247,07 79% 57% 

Comunica<;:ao 31.281,70 10.431,82 12.753.42 33% -18% 

Seguros 34.052,04 27.434,18 10.439,39 81% 163% 

Contencioso e notariado 8.772,08 5.675,32 7.199,92 65% -21% 
-

Limpeza, higiene e conforto 78.495,35 5.923,34 21.245,20 8% -72% 
--

Outros servi<;:os 97.054,72 42.013,83 40.678,79 43% 3% 

Outros gastos 19.394,62 30.128,81 8.792,81 155% 243% 

TOTAL 4 .977.069,82 1 2.825.088, 71 1 2.096.441,75 57%1 35% 
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A 3 0 de junho de 2015, foram efetuados os movimentos que se seguem na rubrica de provisoes para fazer face a 
processes judiciais e tributaries em curso, e outros gastos provaveis: 

Saldo lnicial Reversoes Utilizar;ao de Saldo Final 
01.01.2015 (2) Provisoes (3) 30.06.2015 

Contas de Balan~o 
Impastos 948.207,71 -96.614,18 851.593,53 

Processes Judiciais em Curso 113.100,00 -33.100,00 -5 .000,00 75.000,00 

Outras Provisoes 206.183,88 206.183,88 

1 .267.491,59 -33.100,00 -101.614,18 1.132.777,41 

Contas de Resultados Ac. Junno 2015 
Reversoes Provisoes 33.100,00 

Refon;;o no perfodo 

Sal do 33.100,00 

No perfodo verificou-se uma reduc;:ao de Provisoes respe itantes a processes j udiciais reso lvidos neste espac;:o tem
poral, no montante de 33.100 euros. Tambem foram inspecionadas as contas dos exerclcios de 2010 e 2011, 
tendo sido utilizados, no primeiro semestre, 96.614 euros para pagamento dosjuros e coimas referente a emissao 
de declarac;:oes de substituic;:ao dos respetivos anos e liquidac;:ao do impasto de se lo. 

Breve descric;:ao: 

a) Na sequencia da inspec;:ao tributaria anteriormente referida , a Portolazer procedeu ao pedido de rev1 sao 
oficiosa do IVA liquidado em excesso respeitantes aos anos de 2010 e 2011, cujo deferimento se aguarda. 
Nesta data, aguardam-se correc;:oes significativas ao nfvel do IVA para os exerclcios de 2012 e 2013, 
justificando as provisoes constantes no balanc;:o. 

b) Em 29 de novembro de 2011, a PLZ rececionou o projeto de correc;:oes do relat6rio de inspec;:ao, pelo qual, a 
Autoridade Tributaria considera invalida a isenc;:ao em Impasto Municipal de Transac;:oes sabre lm6veis (IMT) atri
bu fda pelo Municipio do Porto, utilizada na transmissao de bens im6veis para realizac;:ao do capital social, e sujei
tando estas operac;:oes a liquidac;:ao de IMT. Ap6s a rea lizac;:ao do direito a audic;:ao pela PLZ, a Autoridade Tribu
taria enviou em 18.01.2012 a notificac;:ao como re lat6rio f inal sabre o assunto, nao alterando a sua perspeti va. 
Devido ao facto, e apesar de nao concordar com esta notificac;:ao, e em atendimento a informac;:ao do advogado 
que patrocina a ac;:ao e ao principia da prudencia, a PLZ constitu iu uma provisao para fazer face as liquidac;:oes 
adic ionais emitidas pel a ATe dosjuros respetivos. Nao obstante o registo de provisao, a PLZ procedeu a impugna
c;:ao judicial das liquidac;:oes receb idas, suportado pelo principia da prudencia, sendo firme convicc;:ao do Conselho 
de Admin istrac;:ao da PLZ que a decisao fina l sera favorave l a empresa. 

c) Ad icionalmente, as contas Processes judicia is em curso e outras provisoes incluem provisoes para fazer face aos 
processosjudiciais em curso, pre-contencioso e para outros riscos identificados pelo Conselho de Administrac;:ao, 
cuja decisao foi suportada, quer nos patrocinadores legais, quer em pareceres jurfdicos. 
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13. OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 

OUTRAS CO NT AS A RECEBER E A PAGAR 

PESSOAL 

Pessoal (Devedor) 

Pessoal (Credor) 

FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS 

DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS 

Rendimentos AEC's 

Contrato programa 

Juras a receber 

Cartoes oferta 

Subsfdio 1 a Avenida 

Subsidio Porto Destine Criativo 

Outros Devedores par Acrescimos de Rendimentos 

CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS 

Seguros a Liquidar 

Remunerac;oes a liquidar 

Gastos com Programas 

Gastos com Eventos 

Electricidade 

Gas 

Agua I saneamento I residues 

Combustive! de viaturas 

Contratos Desporto 

Honorarios 

CP- 01% da receita 

Outros compromissos 

Outros credo res par Acrescimos de Gastos 

IMPOSTOS DIFERIDOS 

Ativos par impastos diferidos 

DEVEDORES DIVERSOS 

Devedores diversos- empresa mae 

Outros Devedores Diversos 

CREDORES DIVERSOS 

Credores Diversos- empresa mae 

Outros Credores Diversos 

Outras Contas a Pagar- Impastos relacionados como subsidio 

DEP6SITOS DE GARANTIAS 

DEP6SITOS DE CAUCOES 

Depositos de cauc;oes (credor) 

Depositos de cauc;oes (devedor) 

PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS 

RESUMO: 

OUTRAS CONTAS A RECEBER - ATIVO CORRENTE 

OUTRAS CO NT AS A PAGAR- PASSIVO CORRENTE 

OUTRAS CO NT AS A PAGAR- PASSIVO NAO CORRENTE 

ATIVO POR IMPOSTOS DIFERIDOS 

RELATORIO OE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTAL 
1° Semestre 201 5 

30.06.2015 
426,39 
837,19 

-410,80 

-13.015,00 

928.719,94 
147.544,38 

1.896,52 

206.409,95 

572.869,09 

-480.316.40 

-199.346,93 

-10.11 6,46 

-160.126,91 

-15.004,99 

-34.591,43 

-5.342,62 

-1.500,00 

-4.395,50 

-1.812,24 

-48.079,32 

18.407,21 
18.407,21 

66.780,54 

66.780,54 

-139.921,54 
-73.410,78 

-6.475,91 

-60.034,85 

-1.022,88 

-7.425,03 
-7.480,12 

55,09 

-36.569,00 

959.823,76 

-582.131,89 

-60.034,85 

18.407,21 

30.06.2014 
-1.511,81 

40,83 

-1.552,64 

-4.878,91 

873.659,80 
53.581,02 

352.132.42 

1.333,33 

9.524,92 

1.896,52 

455.191,59 

-596.440,29 
-3.896,92 

-205.197,87 

-11.926,35 

-263.704,46 

-14.073,37 

-24.264,76 

-5.206,37 

-1.750,47 

-1.500,00 

-7 .755,70 

-907,31 

-54.279,23 

-1.977,48 

32.212,06 
32.212,06 

1.918,94 

1.918,94 

-106.903,11 

-17.142,72 

-89.760,39 

-5.104,10 

197.49 

197.49 

875.817,08 

-625.118,68 

-89.760,39 

32.212,06 
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Na espec i a liza~ao do perfodo, os gastos e os rendimentos foram reconhec idos quando incorridos/obtidos, indepen
dentemente do pagamento/recebimento. Estes movimentos encontram-se refl etidos nas contas de Devedores par 
Acrescimos de Rendimentos e Credores par Acrescimos de Gastos. Os Devedores par Acrescimos de Rendimentos 
totalizavam em 30 de junho o montante de 928.720 euros, dos quais se destacam a rubrica Outros devedores par 
acrescimos de rendimentos, esta rubri ca inclui os rend imentos derivados dos eventos rea li zados no 1° semestre 
cuj a fatura~ao ocorreu em Julho no va lor de 572.869 euros. 

Ad icionalmente, tambem se destaca o subsldio do Programa Operacional Reg ional do Norte - ON .2 reconhecido 
como rend imento, destinado ao projeto Porto Destino Criativo, no va lor de 206.410 euros. 

Par sua vez, os Credores par Acrescimos de Gastos apresentam o reconhecimento de gastos essencia lmente com 
proj etos e programas, e os gastos com remunera~oes a pagar ao pessoal, tota lizando 480.316 euros. 

A conta de Impastos relacionados com o subsldio ao investimento apresenta um saldo de 6 0 .035 euros resul tante 
do ca lculo de impasto impllcito re lativo ao Subsldio ao lnvestimento recebido do Municipio do Porto nos anos de 
2007 e 20 08, e o subsld io ao investimento atribuldo pelo ON2 a requa l ifica~ao do Po lidesportivo dos Choupos, 
ainda nao imputado como rend imento, os quais se encontram refl etidos no Capita l proprio. 

A conta do Ativo por impastos diferidos reflete os aj ustamentos de dlvidas a receber nao aceites fisca lmente, cujo 
sa ldo era de 18.407 euros. 

0 sa ldo dos Credores Oiversos ascende a 6.362 euros e os Devedores Oiversos apresentam um saldo de 66.781 euros. 

14. DIFERIMENTOS 

DIFERIMENTOS 
GASTOS A RECONHECER 

Contratos anuais 

Eventos Diversos 

Outros Gastos a Reconhecer 

RENDIMENTOS A RECONHECER 

Au las Diversas 

Subsidio a Explorac;:ao 

Outros Rendimentos a Reconhecer 

30.06.2015 
112.545,95 

112.545,95 

78.557,01 

78.557,01 

Os Gastos a reconhecer referem-se a gastos com eventos que irao decorrer posteriormente. 

30.06.2014 
3.186,15 
1.686,15 

1.500,00 

49.427,01 

3.408,00 

40.461,28 

5.557,73 

Dos Rendimentos a Reconhecer, destacamos o valor ja faturado de patrodn ios, referente a eventos a decorrer, 
com a cedencia de espa~os da REMUPA, Silo Auto e inscri~oes no projeto "No Porto a Vida e Longa'; cuj a utiliza~ao 
decorrera em datas posteriores. 
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15. IMPOSTOS DIFERIDOS 

RELAT6RIO OE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTAL 
1.0 Semestre 20 15 

No primeiro semestre de 2015 efetuaram-se os movimentos que se seguem nas contas de impastos diferidos: 

IMPOSTOS DIFERIDOS 

ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS 
Provisoes nao ace ites f iscalmente 

Ajust ament os nao aceites fi scal mente 

Total 

Saldoem 
01.01.2015 

13.917,41 

24.408,16 

38.325,57 

Movimentos 
a Debito 

Movimentos 
a Credito 

19.918,36 

19.918,36 

0 sa ldo em 30.06 .2015 de Ativos par Impastos Diferidos e de 38.326 euros. 

16. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 

16.1 Decomposil;:ao do sa ldo 

EST ADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 
IMPOSTO SOBRE 0 RENDIMENTO 

RETEN<;:AO DE IMPOSTO SOBRE 0 RENDIMENTO 

IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTADO 

CONTRIBUI<;:OES PARA A SEGURAN<;:A SOCIAL 

CAIXA GERAL DE APOSENTA<;:OES 

ADSE 

OUTRAS TRIBUTA<;:OES 

TOTAL 

16.2 1RC 
A decomposi{{ao do sa ldo do IRC e a que se segue: 

IMPOSTO SOBRE 0 RENDIMENTO 

Pagamento Especial por Conta 

Pagamento por Conta 

Retenc;ao na fonte 

IRC estimado 

TOTAL 

Saldoem 
01.01.2015 

32.523,29 

13.721,49 

4.797,30 

-17.432,00 

33.610,08 

Saldo Devedor 
em 30.06.2015 

55.532,91 

2.577,00 

212.197,44 

270.307,35 

Movimentos Movimentos 
a Debito a Credito 

3.931,34 

500,90 500,90 

559,49 

14.109,55 

4.991,73 14.610,45 

Saldoem 
30.06.2015 

13.917,41 

4.489,80 

18.407,21 

Sal do Credor 
em 30.06.2015 

31.541,55 

38.435,94 

43.231,11 

11.083,14 

124.291,74 

Saldoem 
30.06.2015 

36.454,63 

13.721,49 

5.356,79 

-31.541,55 

23.991,36 
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0 Pagamento Especial par conta do IRC efetuado no primeiro semestre foi de 3.931 euros. 

71 

Calculou-se o IRC estimado referente a atividade do periodo, no montante de 14.706 euros, ca lcu lado com base 
nas t r ibutac;:oes autonomas previst as no artigo 8 8° do Codigo do IRC, bem como no IRC sabre 3 0% do Iuera f iscal 
apurado a taxa de 21% acrescido de derrama de 1,5%. 

16.3 IVA 

Em 30 de junho de 2015, o IVA a recuperar tota lizava 212.197 euros. 

17. BENEFiCIOS DOS EMPREGADOS 

17.1 Atualmente, a Portolazer nao tem nenhuma polltica de beneflcios pos-emprego a mediae Iongo prazo para OS 

seus colaboradores. 

1 7. 2 Os gastos como pessoal estao demonstrados no quadro que se segue, cujos va lores consideram a especial i
zac;:ao par duodecimos dos encargos com ferias e subsldios de fer ias de 2015 a pagar em 2016, cf descrito 
no ponto 3, a linea h). 

RUBRICAS 30.06.2015 30.06.2014 VAR.15/14 

Remunerac;oes do Conselho de Administrac;ao 49.193,92 44.169,14 11% 

Remunerac;oes do Pessoal 516.292,83 522.426,81 -1% 

Encargos sabre remunerac;oes 125.398,36 124.963,33 0% 

Seguros de acidentes de trabalho 15.550,98 2.834,40 449% 

Gastos de ac;ao socia l 3.853,29 3 .526,86 9% 

Outros gastos com o pessoal 22.466,32 3.400,74 561% 

Duodecimos de remunerac;oes a liquidar 96.022,82 104.333,70 -8% 

TOTAL 828.778,52 805.654,98 3% 

17.3 Os gastos como pessoal apresentados respeitam a media de 80 pessoas. 

17.4 Comparativamente com o periodo homologo anterior, houve uma reduc;:ao media de dais colaboradores. 
Par outro lado, o aumento de 3% dos gastos deve-se essencialmente a diminuic;:ao das reduc;:oes remuneratorias 
em vigor para o setor publico, a diminuic;:ao do absentismo de colaboradores, bem como a realizac;:ao de 3 
estagios profissionais com inlcio no 2° semestre de 2014. 

18. INVENTARIOS 

18.1 Os inventarios estao considerados ao prec;:o de custo, pelo metoda do custo media. 

18.2 Movimentos do periodo 

INVENTARIOS 

Saldo inicial 

Aquisic;ao do periodo 

Regularizac;oes e abates 

Sal do final 

Custo das mercadorias vendidas 

30.06.2015 

27.579,83 

400,00 

26.892,91 

286,92 

30.06.2014 

3 .697,70 

3 .209,22 

6 .241,29 

665,63 
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RELAT6RIO OE EXECUCAO FINANCE IRA E ORCAMENTAL 
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19. ALTERACOES REALIZADAS NO CAPITAL PR6PRIO 

19 .1 Resultados Transitados 

Foi aprovada a proposta de ap li cac;:ao de resu ltados constante do Re lat6rio & Contas de 2014, na reun iao de 
Assembleia Geral de 30 de marc;:o de 2015, pelo qual fo i relevado em Resu ltados Transitados o Resu ltado Uquido 
de 2014, e 10% deste resu ltado foi t ransferido para a conta de Reservas Legais. 

19.2 Outras Variac;:oes no Capita l Propri o 

Durante o periodo, foram reconhecidos 34.097 euros de subsid ies ao investimento, e ajustados 7.672 euros por 
impastos relacionados com o subsidio ao investimento. 

20. COMPROMISSOS FINANCEIROS E OUTRAS CONTINGENCIAS NAO INCLUrDAS NO BALANCO 

20.1 Responsabilidades assumidas por garantias prestadas 

Em 30 de junho de 2015, mantinham-se ativas duas garantias bancarias prestadas uma para cessar os efe itos do 
processo de execuc;:ao fisca l em sede de IMT do ediffc io do Monte Aventine e outra para atribuic;:ao de licenc;:a precaria 
para uso privative de parte das areas situadas na Estac;:ao Ferroviaria do Porto S. Bento, cf. quadro que se segue. 

RESUMO DAS GARANTIAS BANCARIAS 
EM 30.06.2015 

MOTIVO 

PROCESSO DE EXECU<;:AO FISCAL EM IMT - MONTE A VENTI NO 

REFER PATRIM6NIO - ADMINISTRA<;:AO E GESTAO IMOBILIARIA, S.A. 

TOTAL 

21. ACONTECIMENTOS AP6S A DATA DO BALANCO 

VALOR 

618.267,16 

35.260,00 

653.527,16 

Os acontecimentos relevantes ocorridos ap6s a data do Balanc;:o, que proporcionam informac;:ao adicional sobre as 
condic;:oes que existiam nessa data, foram relevados nas demonstrac;:oes finance iras de 30 de junho de 2015. 

Porto, 10 de setembro de 2015 

OCon"T= ''k 
Rui Moreira 
Presidents 

Lu~Aiv§ 
Administrado xecutivo 

NunoLemos 
Administrador Executivo 

A Tecnica Oficial de Contas 

ACt xc.ntnc. ~wl-o-~1---= 
Alexandra Espirito Santo 
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JOAO ARAUJO & ANTONIO OLIVEIRA 
- SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA. 

Excelentfssimo Senhor Presidente da 

Camara Municipal do Porto 

J. Para os efeitos do Art. 0 25.0
, n. 0 6 a linea h) da Lei n. 0 50/2012, de 31 de agosto, vimos, na 

qua1idade de Fiscal Unico da CMPL - Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do 

Municipio do Porto, E.M. (PortoLazer), apresentar a Vossa Excelencia o relatorio sobre a 

informa<;:ao financeira do perfodo de seis meses findo em 30 de junho de 2015, inclufda no 

Relatorio de Gestao, no Balan<;:o (que naquela data evidencia um total de ativo lfquido de 

4.930.861 euros e um total de capital proprio de 2.683.777 euros, incluindo um resultado 

lfquido positivo de 28.626 euros), na Demonstra<;:ao dos resultados por naturezas, na 

Demonstra<;:ao das altera<;:oes no capital proprio e na Demonstra<;:ao de fluxos de caixa do 

perfodo tindo na mesma data, e no correspondente Anexo. 

2. De acordo com o Art. 0 39.0
, 11. 0 I da Lei 11.0 50/2012, de 31 de agosto, a PortoLazer, esta 

sujeita a controlo financeiro por parte das entidades competentes, sendo da responsabilidade 

do Conselho de Administra<;ao a ado<;:ao de procedimentos de controlo interno adequados a 

garantir a fiabilidade das contas e demais informa<;ao financeira, cujo sistema contabilfstico 

deve respeitar o Sistema de Normaliza<;:ao Contabilfstica, e, consequentemente, deve a 

presta<;:ao de informa<;:ao financeira respeitar os princfpios contabi lfsticos geralmente aceites 

em Portugal. 

3. Ainda de acordo com o Art. 42.0
, 11 .0 I, alfneas e) e f) da mesma lei , a PortoLazer, deve 

facultar a Camara Municipal do Porto, tendo em vista o seu acompanhamento e controlo, 

designadamente relatorios trimestrais de execu<;:ao or<;:amental, assim como quaisquer outras 

informa<;:oes e documentos so licitados, com vista a assegurar a boa gestao e a evolu<;:ao d'Q..._ 

situa<;ao economica e finance ira. / · 
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4. De forma a dar cumprimento as obriga<;:oes acima descritas, o Conselho de Administra<;:ao 

preparou a informa<;:ao financeira contida nos documentos referidos no panigrafo n. 0 I acima, 

tendo o nosso trabalho consistido em verificar se a mesma esta em conformidade com os 

registos contabi I ist icos e de controlo or<;:amental da PortoLazer, em 30 de j unho de 20 15. 

5. Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos !eve a concluir 

que a referida informa<;:ao financeira do periodo de seis meses findo em 30 de junho de 2015 

da CMPL - Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do Municipio do Porto, E.M., nao 

esteja em conformidade, em todos os aspetos materialmente relevantes, com o periodo 

hom6logo anterior, e com os registos contabi listicos e de controlo or<;:amental que !he servem 

de suporte naquela data. 

6. Relativamente a situa<;:ao econ6mica e financeira da PortoLazer, em 30 de junho de 2015, 

cumpre-nos referir os aspetos seguintes: 

a) Conforme referido em documentos anteriores, a PortoLazer tem urn forte relacionamento 

finance iro com o Municipio do Porto, pelo que, atrasos significativos nos fluxos 

finance iros poderao afetar o equilfbrio financeiro da Empresa. 

b) Relativamente a requalifica<;:ao do Pavi lhao Rosa Mota/Palacio de Crista!, a PortoLazer 

investiu aproximadamente 1.061.000 euros. 0 concurso publico internacional promovido 

pela Empresa com vista a requalifica<;:ao e concessao a explora<;:ao deste equipamento 

municipal chegou a seu termo sem que existisse uma decisao de adjudica<;:ao. No entanto, 

a decisao de nao adjudica<;:ao foi obj eto de impugna<;:ao. Presentemente, o Conselho de 

Adm inistra<;:ao aguarda pela decisao final do processo e pondera solu<;:oes alternativas 

com vista a recupera<;:ao do investimento realizado. 

c) Conforme mencionado na nota 12 do Anexo, existem a<;:oes judiciais em curso e em pre-
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passados de montante e ocorrencia ince11a, e cujos desfechos o Conselho de 

Administra<;:ao acredita que serao favoniveis a PortoLazer. No entanto e porque o risco 

nao pode ser integralmente mitigado, o balan<;:o em aprecia<;:ao inclui provisoes de 

aproximadamente 1.130.000 euros, para fazer face a eventuais decis5es desfavoniveis a 
P011oLazer. No que respeita ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e em 

resultado das decis5es da Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT) em sede de inspe<;:ao 

aos anos de 201 0 e 2011 , e inten<;:ao da PortoLazer apresentar um pedido de informa<;:ao 

vinculativa ao abrigo da Lei Geral Tributaria e do Codigo de Procedimento e de Processo 

Tributario, com vista ao esclarecimento cabal do enquadramento das opera<;:5es da 

P011oLazer em sede deste imposto. 

7. Por outro lado, cumpre-nos informar que nesta mesma data emitimos o relatorio sobre a 

execu<;:ao or<;:amental da PortoLazer referente ao primeiro semestre de 2015, conforme o 

disposto na alfnea i) do n° 1 do Art. 0 44.0 do Decreto-Lei n.0 133/201 3, de 3 de outubro. 

Porto, 1 0 de setembro de 2015 

Joao Araujo & Antonio Oliveira, S.R.O.C. , Lda. 
representada por 

' -

(Antonio Gerardo Pinheiro de Oliveira, R.O. n.0 945) 
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RELATORIO DO FISCAL UNICO 

SOBRE 0 RELATORIO DE EXECU(:AO OR<;AMENT AL DO PRIMEIRO SEMESTRE 

DE 2015 

1. Para os efeitos do disposto na alinea i) do n° 1 do Art.0 44.0 do Decreto-Lei n.0 133/2013, de 3 
de outubro, o Fiscal Unico de CMPL - Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do 
Municipio do Porto, E.M. (PortoLazer), vern apresentar o seu relat6rio sobre a informa<;ao 
financeira relativa a execu<;ao or<;amental do primeiro semestre de 2015, elaborada e aprovada 
pelo Conselho de Administra<;ao. 

2. 0 balan<;o evidencia urn total de 4.930.861 euros e urn capital proprio de 2.683.777 euros, 
incluindo urn resultado liquido do periodo positivo de 28.626 euros. 

3. 0 relat6rio de execu<;ao or<;amental referido no panigrafo n. 0 1, explicita a execu<;ao 
or<;amental e a forma<;ao do resultado do primeiro semestre do ano de 2015, bern como a 
situa<;ao patrimonial e financeira no fim daquele semestre. 

4. Tendo em aten<;ao as analises efetuadas e os contatos regulares que decorreram com o 
Conselho de Administra<;ao e com os Servi<;os, nada chegou ao nosso conhecimento que nos 
leve a concluir que a referida informa<;ao financeira do periodo de 6 meses findo em 30 de 
junho de 2015 de CMPL - Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do Municipio do Porto, 
E.M., nao esteja em conformidade, em todos os aspetos materialmente relevantes, com os 
registos contabilisticos e de controlo or<;amental que lhe -servem de suporte naquela data. 

5. Finalmente, curnpre-nos informar que nesta mesma data emitimos o relat6rio sobre a 
informa<;ao financeira do periodo de seis meses findo em 30 de junho de 2015 da Empresa, 
para efeitos do Art.0 25.0

, n.0 6 alinea h) da Lei n.0 50/2012, de 31 de agosto. 

Porto, 1 0 de setembro de 2015 

Joao Araujo & Antonio Oliveira, S.R.O.C., Lda. 
representada por 
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