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Sumário Executivo  

 
O Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica (RA) que ora se apresenta procurou incorporar 
os contributos apresentados pelas entidades com responsabilidades ambientais específicas 
(ERAE) que se pronunciaram durante a fase 1, ou seja, no âmbito de Relatório de Fatores 
Críticos de Decisão (RFCD) e, durante a fase 2, depois da elaboração do Relatório Ambiental 
(RA) da proposta de Revisão do PDM de Ílhavo, em especial as considerações emanadas nos 
pareceres da CCDR-Centro, APAmbiente, ICNF, I.P, ANPC resultantes da 6ª, 7ª e 8ª reuniões 
da Comissão Mista de Coordenação (CMC) realizadas em 23 de junho de 2009, 25 de janeiro 
de 2013 e 15 de abril de 2013. 
 
O presente Relatório Ambiental contém:  

a) Uma descrição geral dos principais objetivos do Plano e das suas relações com outros 
planos e programas pertinentes;  

b) Uma caracterização da área de referência e dos aspetos pertinentes do estado atual 
do ambiente e a sua provável evolução se não for aplicado o plano ou programa;  

c) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa, incluindo, em 
particular, os relacionados com todas as zonas de especial importância ambiental, 
designadamente as abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na redação 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro;  

d) Os objetivos de proteção ambiental estabelecidos a nível internacional, comunitário ou 
nacional que sejam pertinentes para o plano ou programa e a forma como estes objetivos 
e todas as outras ponderações ambientais foram tomadas em consideração durante a 
sua preparação;  

e) A integração dos aspetos que visam garantir a sustentabilidade ambiental da Proposta 
de Revisão do PDM, com enfoque na fase de analise dos efeitos esperados decorrentes 
da sua concretização através da apresentação de uma Matriz de Avaliação que teve em 
conta 3 momentos: - momento de partida, isto é com o PDM em vigor; - caracterização 
da situação atual (reportada ao ano de 2012), e - as metas a atingir em resultado da 
execução das opções e diretrizes estratégicas preconizadas com esta proposta de 
revisão do PDM; 

f) Apresentação de diretrizes para o programa de seguimento e bem assim do conjunto 
de ações que visam a aferição do grau de afetação das componentes ambientais das 
propostas da revisão do PDM para os diferentes Fatores Críticos de Decisão (FCD’s); 

h) Constam ainda a Bibliografia e os Anexos (1 e 2 onde se incluem a avaliação 
ambiental dos objetivos estratégicos / domínios de intervenção da Proposta de Revisão 
do PDM e excertos dos pareceres emitidos pelas entidades que se pronunciaram sobre a 
AAE, nomeadamente, após a realização das 7ª e 8ªCMC) assim como o Resumo não 
Técnico deste Relatório Ambiental. 
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1. Introdução 

A Avaliação Ambiental Estratégica é um instrumento de avaliação de impactes de natureza 
estratégica, cujo objetivo é facilitar a integração ambiental e a avaliação de oportunidades e 
riscos de estratégias de ação no quadro de um desenvolvimento sustentável (Partidário, 2007). 
 
A segunda fase do processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) consiste na elaboração 
do Relatório de AAE da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Ílhavo, pela 
Câmara Municipal de Ílhavo, como entidade responsável pela execução da Revisão do PDM.  
 
Deste modo foi iniciado o processo de AAE, por forma a identificar e avaliar os efeitos 
ambientais significativos decorrentes da aprovação e consequente implementação dos projetos 
e opções de desenvolvimento e do modelo territorial proposto e assim contribuir para uma 
melhor integração da componente ambiental no PDM. 
 
Numa primeira fase da AAE foram definidos os Fatores Críticos de Decisão (FCD), respetivos 
critérios e objetivos de sustentabilidade, através da elaboração do Relatório de Fatores Críticos 
para a Decisão da AAE. Estes FCD identificam os aspetos que devem ser considerados pela 
decisão na conceção da sua estratégia e das ações que a implementam, com o objetivo de 
atingir um desenvolvimento sustentável. 
 
O Decreto Lei nº 232/2007 de 15 de junho estabelece o regime a que fica a sujeita a Avaliação 
Ambiental Estratégica de Planos e Programas nos setores agrícola, florestal, pescas, energia, 
indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão de águas, telecomunicações, turismo, 
ordenamento urbano e rural e Planos de Utilização do Solo como os Planos Diretores 
Municipais, Planos de Urbanização e Planos de Pormenor (alínea a), número 1 do artigo 3º). 
O âmbito e alcance da avaliação ambiental, nos termos da alínea 1 artigo 7º do Decreto-Lei nº 
232/2007 de 15 de junho, foi colocado á consideração das entidades a consultar, 
designadamente a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Instituto da Água, I. P., (INAG, 
I.P.), o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), a Administração da 
Região Hidrográfica (ARH), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDR-C) e a Autoridade de Saúde.  
 
O INAG, I.P. e a APA entenderam que a entidade melhor vocacionada para a emissão do 
parecer relativamente ao Relatório dos Fatores Críticos, em virtude das suas atribuições 
regionais é a CCDR-C, através dos seus serviços competentes em matéria de recursos 
hídricos -  atual Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. (ARH-Centro). 
 
O Relatório dos Fatores Críticos para a Decisão recebeu acolhimento favorável, contudo foram 
feitas algumas sugestões, nomeadamente a integração de outros instrumentos de gestão 
territorial (Plano de Ordenamento de Bacia Hidrográfica do Vouga, Plano sectorial da Rede 
Natura 2000 e o Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde 2008-2013) e alterações ao nível 
dos Fatores Críticos de Decisão, com a definição de um maior número de indicadores, nos 
seguintes FCD: ‘Gestão Territorial’, ‘Biodiversidade e Paisagem Natural’ e ‘Desenvolvimento 
Humano’. O Anexo I contém os respetivos pareceres. 
 
Nesta segunda fase, pretendem-se realizar os estudos técnicos de acordo com os FCD 
selecionados, através de uma análise das tendências de evolução do Município como resultado 
da aprovação da proposta de Revisão do PDM e da avaliação das oportunidades e riscos em 
termos ambientais e de sustentabilidade. Outro dos objetivos passa pelo estabelecimento de 
diretrizes que constituam recomendações da AAE, e que assim permitam identificar as 
potencialidades da proposta de revisão PDM que possam contribuir para uma melhoria das 
condições ambientais e de sustentabilidade do Município e ao mesmo tempo minimizar/evitar 
eventuais impactes negativos resultantes da implementação de determinadas propostas, e que 
devem ser implementadas numa quarta fase da AAE - Seguimento. 
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2. Metodologia 

Para a elaboração da AAE da proposta de revisão do PDM de Ílhavo foram tidas em conta as 
orientações do “Guia de boas práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica – Orientações 
Metodológicas” (Partidário, 2007) da Agencia Portuguesa do Ambiente, que dão cumprimento 
aos requisitos da Diretiva Europeia 2001/42/CE, transposta para a ordem jurídica interna pelo 
Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho.  
 
Em conformidade com o citado Guia, o relatório da Avaliação Ambiental Estratégica constitui a 
fase 2 do processo de AAE. Nesta fase é necessário ter em linha de conta: 
 

a) Utilização de cenários de futuros possíveis e consideração de opções e alternativas 
para atingir os objetivos propostos – iteração com o processo de planeamento e 
programação, permitindo compreender a evolução do plano face a cada cenário;  

b) Análise das principais tendências ligadas aos FCD – elaboração de diagnósticos que 
atendam aos problemas ambientais relevantes para o PDM e analisar as principais 
tendências em três momentos, passado histórico, situação atual e tendências futuras, 
sem revisão do PDM através de uma Análise SWOT e com revisão;  

c) Avaliação e comparação de opções que permitam escolhas – identificação das opções 
do PDM que melhor realizem ganhos ambientais, de modo que evitem ou reduzam os 
impactes negativos e que garantam tendências de sustentabilidade; 

d) Avaliar oportunidades e riscos -  avaliação dos efeitos significativos das propostas do 
PDM, tendo em conta os conflitos potenciais com políticas sectoriais, de ambiente e de 
ordenamento do território ; 

e) Propor diretrizes de planeamento ou programação, monitorização, gestão e avaliação – 
estabelecimento das recomendações para a gestão e monitorização estratégica da 
proposta de Revisão do PDM destinadas a prevenir e evitar/ reduzir os impactes 
negativos significativos para cada FCD. 

 
Na figura 1 sintetiza-se a metodologia geral adotada para a presente AAE, evidenciado a fase 
de Análise e Avaliação Técnica, que constitui o objeto do presente relatório.  
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Aná l i s e  e  Av a l iação T écn ica  d e AAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 1 – Metodologia de AAE (adaptado de FCT/UNL, Fev.2007) 
 

A primeira fase da AAE foi concluída com a elaboração do Relatório de Fatores Críticos de Decisão 
(RFCD), procedeu-se à identificação das orientações nacionais e internacionais em matéria de 
ambiente e de sustentabilidade e respetivo cruzamento com as questões estratégicas da Proposta de 
Revisão do PDM de Ílhavo, a partir do qual foi selecionado um conjunto de Fatores Ambientais e de 
Sustentabilidade. Seguiu-se a definição e análise dos FCD, definindo-se, para cada um deles, 
critérios, objetivos de sustentabilidade e indicadores. Procedeu-se também à planificação e 
identificação dos passos a seguir no âmbito desta AAE no que respeita ao processo de participação 
pública.  
 

Nesta segunda fase – Análise e Avaliação Técnica –, da qual resultará o Relatório Ambiental (RA), 
procedeu-se a uma avaliação da situação atual do Município, na perspetiva de cada FCD, assim 
como a evolução futura na ausência da aprovação da proposta de Revisão do Plano Diretor 
Municipal. Para tal recorrer-se-á a uma Análise SWOT, com a identificação dos pontos fortes e pontos 
fracos e das oportunidades e ameaças, associados a cada FCD. Tendo em conta os fatores 
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1ª Fase  Análise de Fatores Críticos 
 

Prioridades do PDM Quadro de Referencia 
Estratégico 

Ques tões  es t ra tég icas  do PDM 

F a to r e s  C r í t i c os  p ar a  a  D ec i s ã o  –  F C D  
(O b j e t i vo s  A m b i en t a i s  e  d e  S us t en t ab i l i d a de )  

 

2ª Fase  Avaliação 
 Critérios de Avaliação Seleção de Indicadores 

Avaliação da situação atual existente e evolução na ausência da 
Revisão do PDM 

Avaliação Estratégica de Impactes 

Recomendações para a gestão e monitorização estratégica da 
proposta de Revisão do PDM 

Preparação do Relatório Ambiental final 
 

3ª Fase  Seguimento 
 Programa de gestão e monitorização ambiental estratégica da 

Proposta de Revisão do PDM 
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ambientais e de sustentabilidade selecionados no Relatório de Fatores Críticos para a Decisão, assim 
como os critérios e indicadores.  
 
Posteriormente, proceder-se-á à avaliação das propostas de intervenção no Município de Ílhavo, 
(Áreas Estratégicas de Intervenção Urbanística (AEIU) e Unidades Operativas de Planeamento e 
Gestão (UOPG)), através da identificação dos impactes positivos/ oportunidades e impactes 
negativos/ riscos para cada uma das Agendas Temáticas Operacionais segundo os Fatores Críticos 
de Decisão. São também apresentadas algumas recomendações, que poderão constituir 
oportunidades de melhoria, de modo a maximizar as potencialidades da Proposta de Revisão do PDM 
que possam contribuir para uma melhoria das condições ambientais e de sustentabilidade do 
município. 
 
 
 

3. Identificação e entendimento do Objeto de Avaliação 

O Plano Diretor Municipal de Ílhavo elaborado entre 1990/98 foi aprovado pela Assembleia Municipal 
de Ílhavo em 11/Dez./1998, e ratificado pelo Governo em 12/ Out. /1999 entrou em vigor em 5/ Nov. 
/1999 após publicação no DR n.º258/99 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/99 de 5 de 
novembro). 
 
No entanto, face à necessidade de corrigir e clarificar algumas situações e adequar o PDM à evolução 
das condições socioeconómicas, culturais e ambientais do concelho, iniciou-se em novembro/2002 o 
processo de revisão formal daquele plano. 
 
A estrutura urbana dos povoamentos no município de Ílhavo tem evidenciado uma íntima e contigua 
relação com a evolução e transformação da paisagem lagunar. Estas estruturas urbanas derivam 
originalmente de assentamentos definidos segundo um sistema elementar de ocupação linear 
orgânica, em função dos percursos essenciais e de ligação entre os pontos de confluência 
estratégicos dos seus habitantes e respetivas ocupações. Nos casos em que se verifica um reforço do 
caráter urbano ou catalizador da concentração, seja por fatores de preponderância administrativa ou 
associados ao grau de adaptação geo-morfológica e espalhamento no território, esses lugares 
acabam por desenvolver estruturas radiais (caso da sede do município, Ílhavo), ou esquemas mais ou 
menos regulares de quadrícula (gafanhas e praias). 
 
Contudo, constata-se que este tipo de estrutura (linear) é geradora de um conjunto de 
constrangimentos na ‘malha urbana’ municipal (já identificados no PDM em vigor de 1999 - Estudos 
sectoriais) de que são exemplo: 

  espaços públicos pouco relevantes, quando não meros espaços sobrantes (p. ex. 
bermas),  

 conformação irregular dos espaços públicos com baixo índice de atratividade e 
mobilidade,  

 rede viária irregular (em extensão e funcionalidade), apresentando geralmente grandes 
problemas na sua hierarquização,  

 morfologias que não promovem o “quarteirão” e quando o fazem, este surge de grandes 
dimensões,  

 incoerência e lacunas de legibilidade;  

 estruturas urbanas desorganizadas com  dificuldades acrescidas de gestão cadastral. 

O ordenamento do território municipal atende à necessidade de especificar espaços operativos de 
planeamento e gestão em função do uso do solo que aí se quer dominante e que assim determina a 
sua categoria.  

Assim, procura-se com revisão do PDM, reforçar a inserção regional do Município de Ílhavo e 
promover um sistema urbano hierarquizado e que permita a organização em ‘rede’ dos seus centros 
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urbanos. Esta lógica de ‘rede’ introduz novas oportunidades e permite a otimização de recursos cada 
vez mais escassos. 

Deste modo, é fundamental, reforçar os centros urbanos existentes (núcleos antigos), e propor novas 
centralidades. Na Figura 2 evidenciam-se esquematicamente os perímetros urbanos existentes e 
propostos segundo este novo modelo de gestão territorial. 
 

  
                                           
FIG. 2 - Esquematização dos Perímetros Urbanos: PDM em vigor versus Proposta de Revisão do PDM  
 
 
A proposta de revisão do PDM encontra-se, presentemente, em fase avançada de desenvolvimento, 
sendo que a AAE dará um contributo positivo para uma adequada decisão estratégica do PDM de 2ª 
geração, mais próxima de uma Avaliação Impacte Ambiental, com especial enfoque para os 
resultados e atuando sobre as soluções preconizadas pela revisão do plano.  
 
Assim, tendo em conta as fases do processo, o presente relatório ambiental responde, 
designadamente às questões: 
 

• Qual o cenário mais favorável em termos de sustentabilidade ambiental – Plano em vigor ou 
Revisão do PDM? 

• Quais as oportunidades e riscos para cada FCD? 

• Que recomendações poderão ser tidas em conta, para evitar ou diminuir os eventuais 
impactes negativos resultantes da implementação das propostas da Revisão do Plano? 

• Como deve ser executada a monitorização e avaliação ambiental da implementação das 
propostas do Plano Diretor Municipal? 

 
O Município de Ílhavo localizado a Sul do Distrito de Aveiro faz parte da Região Centro (NUT II) e do 
Baixo Vouga (NUT III), apresenta um efetivo populacional de 38.598 habitantes (dados INE, 2011) 
distribuídos por uma área territorial de 73,5 km2 e quatro freguesias (S. Salvador, Gafanha da Nazaré, 
Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo). Longitudinalmente, o Município é atravessado por 
dois importantes canais da Ria de Aveiro (Canal de Mira e Canal do Rio Bôco), os quais lhe conferem 
uma importante identidade com os recursos hídricos e naturais que lhe estão associados.  
 
O PDM de Ílhavo tem como objetivo base a definição de regras de ocupação, uso e transformação do 
território municipal, materializando por essa via o modelo territorial de desenvolvimento definido e 
utilizando normas gerais de gestão urbanística numa perspetiva integrada e sustentada.  
 
Face às profundas mudanças estruturais e sociais numa era de globalização e de novas tecnologias 
que lhe estão associadas, a gestão estratégica do território, afigura-se como um instrumento de 
planeamento urbano em constante transformação. Com efeito, a grande plataforma de arranque para 
a proposta de Revisão do PDM de Ílhavo, assenta na operacionalização das orientações conducentes 

PERÍMETROS URBANOS 1999  (PDM em vigor) PERÍMETROS URBANOS 2013 (Proposta Revisão PDM) 
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a uma nova estratégia de Desenvolvimento Municipal (em curso) nas áreas de ordenamento do 
território, de proteção e valorização do património natural e edificado, bem como na qualificação 
urbanística. 
 
Desta forma a proposta de Revisão do PDM define três Eixos Estratégicos com vista ao 
desenvolvimento do Município, isto é uma ‘primeira’ abordagem de enquadramento ao Plano, e ao 
respetivo modelo de desenvolvimento de um ponto de vista transversal, e em sincronia com as 
expectativas e as necessidades da sua comunidade local (Plano Estratégico para o Concelho de 
Ílhavo (PEPCI). 
 
Eixo 1  Aposta estratégica no terciário superior (motor e sustentáculo duradouro da economia local, 

concebendo a sua expansão de forma geograficamente ‘desconcentrada’ e trabalhando o 
seu efeito multiplicador noutras atividades, designadamente no terciário não superior e 
também na industria transformadora numa base seletiva (Contributos da CMI para o PROT-
C, 2006); 

 
Eixo 2  Reforço da inserção regional da economia concelhia (perspetivando o futuro de Ílhavo no 

quadro de uma aglomeração urbana ‘alargada’ onde o concelho deverá procurar assumir-se 
como um dos seus centros de referência (Contributos da CMI para o PROT-C, 2006); 

 
Eixo 3  Ílhavo como um espaço de qualidade residencial e vivencial, dotado de uma forte referência 

e identidade histórico-cultural (Contributos da CMI para o PROT-C, 2006) e uma forte 
aposta no setor turístico – “o mar por tradição”; 

 
Seguidamente, apresentam-se com maior grau de enfoque 8 objetivos gerais sobre os quais incidem 
as grandes opções do plano
 

.  

3.1. Objetivos gerais | grandes opções do plano 

Objetivo Geral 1: Utilização do solo numa perspetiva de desenvolvimento sustentável

- Definição de regras de ocupação, uso e transformação do território municipal; 

. 

- Definição de normas gerais de gestão urbanística numa perspetiva integrada e sustentada; 

- Contenção do disperso urbano dentro dos limites e áreas já afetadas por este tipo de 
povoamento, evitando a proliferação de novas áreas de expansão urbana. 

 
Objetivo Geral 2: Construção integrada do Município melhorando a rede de infraestruturas e 

promovendo o seu funcionamento em rede
 

. 

- Conclusão da rede viária estruturante; 

- Construção de nova ponte de acesso às praias; 

- Melhoria da rede de transportes públicos; 

- Promoção de acessibilidades por água (Canal de Ílhavo e de Mira – Rede de Táxis Fluviais e 
Cais de Acostagem); 

- Valorização da Ria de Aveiro. 
 
Objetivo Geral 3: Otimização da localização privilegiada do Município (Terra / Ria / Mar
 

). 

- Requalificação das Zonas/Frentes Ribeirinhas;  

- Preservação das áreas de Salgado e de Sapal; 

- Preservação das Dunas da Gafanha e Mata Nacional; 
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Objetivo Geral 4: Criação de novas centralidades, humanização do território com a 
reabilitação de áreas degradadas e qualificação ambiental
 

. 

 - Valorização e otimização dos espaços públicos, dos espaços da estrutura ecológica 
urbana e suas componentes biofísicas; 

- Valorização das novas centralidades garantindo a qualidade ambiental dos espaços urbanos 
e promovendo a sua ligação ao património construído;  

- Reforço das centralidades urbanas existentes como referenciais espaciais e funcionais de 
mais e melhor vivência urbana, salvaguardando a identidade dos lugares. 

 
Objetivo Geral 5: Interligação dos equipamentos e infraestruturas de uso público

 
. 

- Identificação dos diversos equipamentos existentes no Município; 

- Caracterização e ampliação das redes viária, de abastecimento de água e de saneamento, 
elétrica, de telecomunicações e de gás numa lógica de racionalidade de gestão e maximização de 
eficiências. 

 
Objetivo Geral 6: Reforço do desenvolvimento empresarial aumentando a competitividade do 

Município
 

. 

- Criação de um Parque de Ciência e Inovação (PCI); 

- Criação de centro empresarial para PME; 

- Infraestruturação e ampliação das Zonas Industriais da Mota e das Ervosas. 
 

Objetivo Geral 7: Salvaguarda de valores patrimoniais e culturais
 

. 

- Valorização do Museu Marítimo; 

- Recuperação dos inúmeros e riquíssimos edifícios, presentes por todo o Município, para 
acolhimento de atividades de animação cívica e cultural – ex. Paço da Ermida, Casa Gafanhoa, etc; 

- Dinamização e apoio a Associações Cívicas Tradicionais. 
 
Objetivo Geral 8: Promoção da qualidade residencial e vivencial

- Criar, preservar e valorizar os espaços verdes; 

. 

- Humanização dos espaços de circulação pedonal e de lazer;  

- Valorização dos elementos de singularidade do tecido urbano; 

- Elevação da Qualidade de Vida – social, cultural e ambiental. 
 
Como resultado dos vários objetivos estratégicos a proposta de revisão do PDM assenta no reforço 
do desenvolvimento empresarial, na inovação e na reforma económica assumindo, em simultâneo, a 
importância dos setores industriais tradicionais, das atividades ligadas ao empreendedorismo, à 
investigação e à inovação (terciário superior), assim como a consolidação das dinâmicas sociais e 
culturais diferenciadoras do Município, e assumidas no slogan “O Mar por Tradição” e na cultura da 
pesca.  
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3.2. Objetivos estratégicos | Agendas e prioridades operacionais da Proposta de Revisão 
do PDM de Ílhavo  

A organização operacional do Plano Diretor Municipal é concretizada através da consistência entre os 
eixos estratégicos, os objetivos gerais enunciados e o estabelecimento de agendas operacionais 
temáticas incidentes sobre cinco domínios essenciais de intervenção que configuram nos 
«OBJETIVOS ESTRATÉGICOS» do plano, e cuja harmonização se evidencia no Quadro 1. 
 
 
Quadro 1 – Eixos de desenvolvimento, objetivos (gerais) e estratégicos (domínios de intervenção) da proposta de revisão do 
PDM de Ílhavo 

Eixos de 
Desenvolvimento 

Objetivos gerais 

Objetivos Estratégicos (Domínios de 

Intervenção e/ou agendas e prioridades 

temáticos

Eixo 1:  Aposta 

estratégica no 

terciário superior  

) 

Objetivo Geral 1: Utilização do solo numa perspetiva 
de desenvolvimento sustentável. 

Objetivo Geral 2: Construção integrada do município 
melhorando a rede de infraestruturas e promovendo o 
seu funcionamento em rede. 

Objetivo Geral 3: Otimização da localização 
privilegiada do município (Terra / Ria / Mar). 

Objetivo Geral 4: Criação de novas centralidades, 
humanização do território com a reabilitação de áreas 
degradadas e qualificação ambiental. 

Objetivo Geral 5: Interligação dos equipamentos e 
infraestruturas de uso público. 

Objetivo Geral 6: Reforço do desenvolvimento 
empresarial aumentando a competitividade do 
município. 

Valorização do Território, recursos naturais e 
sistemas ecológicos:  

– Reforço da qualidade e sustentabilidade do 
ambiente local e regional (Ria de Aveiro); 
– Contenção e reforço do sistema urbano; 
– Reforço da acessibilidade e mobilidade do 
Município; 

 Fatores de competitividade: 

– Estimular a qualificação das empresas, apostando 
na inovação e desenvolvimento tecnológico, 
otimizando procedimentos e as políticas locais; 

 Valorização do potencial humano: 

– Melhorar as qualificações escolares e 
profissionais para a promoção do emprego e da 
inclusão social, sem descurar a preservação do 
património natural; 

 Valorização do potencial turístico: 

– Otimização das condições de atratividade do 
património natural e cultural do município 
“valorizando as potencialidades endógenas do 
município, numa ótima de crescimento sustentado; 

 Aumento da eficiência de governação: 

- Modernização dos serviços administrativos; 

- Utilização de Novas Tecnologias de Comunicação 
e Informação (TIC);  

Eixo 2:  

Reforço da 

inserção regional 

da economia 

concelhia 

Objetivo Geral 2: Construção integrada do município 
melhorando a rede de infraestruturas e promovendo o 
seu funcionamento em rede. 

Objetivo Geral 5: Interligação dos equipamentos e 
infraestruturas de uso público. 

Objetivo Geral 6: Reforço do desenvolvimento 
empresarial aumentando a competitividade do 
município. 

Eixo 3:  Ílhavo 

como um espaço 

de qualidade 

residencial e 

vivencial 

Objetivo Geral 3: Otimização da localização 
privilegiada do município (Terra / Ria / Mar). 

Objetivo Geral 4: Criação de novas centralidades, 
humanização do território com a reabilitação de áreas 
degradadas e qualificação ambiental. 

Objetivo Geral 5: Interligação dos equipamentos e 
infraestruturas de uso público. 

Objetivo Geral 7: Salvaguarda de valores patrimoniais 
e culturais. 

Objetivo Geral 8: Promoção da qualidade residencial 
e vivencial 

 
As prioridades operacionais temáticas incluídas dentro da agenda – aumento da eficiência da 
governação – estão indiretamente relacionadas com o modelo territorial, questão basilar em qualquer 
PDM, nomeadamente com os Sistemas de Informação Geográfica e modernização dos serviços 
administrativos. 
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4. Fatores Críticos de Decisão 

4.1 Quadro de Referência Estratégico 

Os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) estruturam a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e são 
identificados em função dos instrumentos referenciais estratégicos os quais estabelecem macro-
orientações de política europeia, nacional e regional, assim como os objetivos de longo prazo 
estabelecidos em matéria de ambiente e sustentabilidade. 
 
Para a aplicação ao nível local das estratégias definidas a nível da união europeia, ao nível nacional e 
ao nível regional, importa articular o PDM – instrumento de planeamento fundamental ao nível 
local – com os vários planos, nas diversas áreas, conforme se ilustra na Figura 3. 
 
De referir ainda que a filosofia subjacente aos diversos instrumentos e seus objetivos estratégicos, 
assentam no reconhecimento de que os fatores económicos, sociais e ambientais se reforçam 
mutuamente, pelo que devem ser equacionados em conjunto.  
 
Conforme se verá, nas páginas seguintes (Quadros 2 e 3) existe uma clara convergência nos 
objetivos daqueles planos, que se reforçam à medida que a escala do plano diminui, potenciando o 
desenvolvimento sustentável.   
 
Do exposto, apesar da fase avançada em que a revisão do PDM de Ílhavo se encontra, a AAE, 
contribuirá efetivamente para uma melhor e mais eficaz operacionalização daqueles objetivos, uma 
vez que possibilita a sua correta avaliação, encontrando as opções estratégicas de gestão mais 
sustentadas.  
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FIG. 3 – Principais instrumentos de politica territorial e ambiental ao nível Europeu, Nacional, Regional, Supramunicipal e Municipal 
 
 
A Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia (EDSUE) sublinha que os objetivos 
económicos, sociais e ambientais podem reforçar-se mutuamente, devendo portanto avançar em 
conjunto. Esta estratégia tem como objetivo apoiar as necessárias transformações estruturais que 
permitam às economias dos Estados-Membros suportar os desafios da globalização, criando 
condições de igualdade em que o dinamismo, a inovação e o espírito empreendedor criativo possam 
florescer, garantindo simultaneamente a justiça social num ambiente saudável.  
 
Em termos nacionais, os objetivos da UE perfilam-se sob a forma de uma Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável (ENDS), que visa a operacionalização do desenvolvimento sustentável 
para Portugal, e à qual será dada especial enfoque no âmbito desta AAE. Ainda no âmbito das 
temáticas de AAE a desenvolver, destacam-se o Programa Nacional de Política de Ordenamento do 
Território (PNPOT), que aplica aqueles princípios ao ordenamento e gestão territorial, e o Quadro de 
Referencia Estratégico Nacional (QREN), que concretiza as principais intervenções estruturais da 
política de desenvolvimento de Portugal no período de 2007 a 2013.  
 
Atendendo à sugestão vinculada no parecer da entidade Estradas de Portugal S.A. em sede de 
realização da 8ªCMC (15/04/2013) e tendo em vista a melhoria do processo de revisão do PDM de 
Ílhavo optou-se por enquadrar na lógica do quadro de Referencia Estratégica a referencia aos 
objetivos do Plano Nacional Rodoviário (PRN 2000) dado tratar-se de um plano sectorial que 
caracteriza as redes de infraestruturas viárias, transportes e mobilidade, e que nessa medida se 
“cruza” com a incidência das propostas do Plano para o Município de Ílhavo à escala municipal. 
 
De igual forma as políticas nacionais consagradas no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II) assim como as previstas no Programa Nacional para 
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o Uso Eficiente da Água (PNUEA) serão consideradas no âmbito das gestão das propostas de 
Revisão do PDM com especial enfoque no âmbito das medidas de monitorização que para o mesmo 
serrão no futuro implementadas. 
 
No Quadro 2 sintetizam-se os objetivos estratégicos dos programas nacionais supra enunciados 
conforme dispõe: 
 

o RCM n.º 109/2007 de 20 de agosto da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável; 

o N.º 2 do artigo 5º da Lei N.º 58/2007 de 4 de setembro do Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território; 

o Ponto IV.1 da RCM n.º 86/2007 de 03 de julho do Quadro de Referência Estratégico Nacional; 

o Despacho n.º 2339/2007 de 14 de fevereiro de Aprovação do Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e de Saneamento (2007-2013); 

o RCM n.º 113/2005 de 30 de junho do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. 

o Decreto-lei n.º 222/98 de 17 de julho que aprova o Plano Nacional Rodoviário (PNR2000) 
revogando o Decreto-lei n.º 380/85, de 26 de setembro. 
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Quadro 2 – Objetivos da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, do Quadro de Referência Estratégico Nacional, 
do Plano Nacional Rodoviário, do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 2007-2013 e do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água - Bases e 
Linhas Orientadoras 

Estratégia Nacional para o 
Desenvolvimento Sustentável 

(ENDS) 

Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT) 

Quadro de Referência 
Estratégico Nacional 

(QREN) 

Plano Nacional Rodoviário 
(PNR2000) 

Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas 
Residuais (PEAASAR) 2007-

2013  

Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água (PNUEA) 

 Preparar Portugal para a “Sociedade do 
Conhecimento” 

 Conservar e Valorizar a Biodiversidade e o 
Património Natural, Paisagístico e Cultural, 
utilizar de modo sustentável os Recursos 
Energéticos e Geológicos, e prevenir e 
minimizar os riscos 

 Promover a qualificação 
dos portugueses 

 Introdução de significativas inovações, 
relativamente ao PNR 85 potenciando o 
correto e articulado funcionamento do sistema 
de transportes rodoviários, o desenvolvimento 
de potencialidades regionais, a redução do 
custo global dos transportes rodoviários, o 
aumento da segurança da circulação, a 
satisfação do tráfego internacional e a 
adequação da gestão da rede  

 Servir cerca de 95% da população 
total do País com sistemas públicos 
de abastecimento de água; 

 Meta no consumo urbano – Tendo em 
conta as perspetivas de evolução em 
termos de controlo de perdas, de 
procedimentos dos utilizadores e de 
evolução tecnológica dos equipamentos, 
propõe-se atingir, ao fim de 10 anos, 
uma eficiência de utilização da água de 
80%, em vez dos atuais 60%; 

 Crescimento Sustentado, 
Competitividade à Escala Global e 
Eficiência Energética 

 Reforçar a Competitividade Territorial de 
Portugal e a sua integração nos espaços 
Ibérico, Europeu e Global 

 Promover o crescimento 
sustentado 

 Preocupação assumida matéria de melhoria 
qualitativa da rede rodoviária, com especial 
relevo para a defesa ambiental em meio 
urbano, para os dispositivos de combate à 
sinistralidade nos mais diversos planos e para 
os instrumentos de informação necessários à 
boa gestão e utilização das infraestruturas em 
causa 

 Servir cerca de 90% da população 
total do País com sistemas públicos 
de saneamento de águas residuais 
urbanas, sendo que em cada sistema 
integrado o nível de atendimento 
desejável deve ser de, pelo menos, 
70% da população abrangida; 

 Meta no consumo agrícola – Tendo em 
conta as perspetivas de evolução em 
termos de área regada, de 
procedimentos dos utilizadores e de 
evolução tecnológica dos equipamentos, 
propõe-se atingir a 10 anos uma 
eficiência de utilização de água de 65 %, 
em vez dos atuais 60%; 

 Melhor Ambiente e Valorização do 
Património Natural 

 Promover o Desenvolvimento Policêntrico 
dos Territórios e reforçar as infraestruturas de 
suporte à integração e à coesão territoriais   

 Garantir a coesão social 

  Garantir a recuperação integral dos 
custos incorridos dos serviços; 

 Meta no consumo industrial - Tendo 
em conta as perspetivas de evolução em 
termos de procedimentos dos 
utilizadores industriais e de evolução 
tecnológica dos equipamentos, propõe-
se atingir ao fim de um período de 10 
anos uma eficiência de utilização da 
água de 85 %, em vez dos atuais 70%; 

 Mais Equidade, Igualdade de 
Oportunidades e Coesão Social 

 Assegurar a equidade territorial no 
provimento de infraestruturas e de 
equipamentos coletivos e a universalidade no 
acesso aos serviços de interesse geral, 
promovendo a coesão social 

 Assegurar a qualificação 
do território e das cidades 

  Contribuir para a dinamização do 
tecido empresarial privado nacional e 
local; 

 

 Melhor conectividade Internacional do 
País e Valorização Equilibrada do 
Território 

 Expandir a Redes e Infraestruturas 
avançadas de informação e comunicação e 
incentivar a sua crescente utilização pelos 
Cidadãos, Empresas e Administração Pública 

 Aumentar a eficiência da 
governação 

  Cumprir os objetivos decorrentes do 
normativo nacional e comunitário de 
proteção do ambiente e saúde pública 

 

 Um papel ativo de Portugal na 
Construção Europeia e na Cooperação 
Internacional 

 Reforçar a Qualidade e a Eficiência da 
Gestão Territorial, promovendo a participação 
informada, ativa e responsável dos cidadãos 
e das instituições 

 

   

 Uma Administração Pública mais 
Eficiente e Modernizada       
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No Quadro 3 sintetizam-se os objetivos estratégicos dos programas regionais e intermunicipais 
conforme dispõe: 
 

• RCM n.º 31/2006 de 23 de março do Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro 
(PROT-C); 

• RCM n.º 118/2000 de 24 de agosto do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro 
(PROF-C); 

• RCM n.º 142/2000 de 20 de outubro do Plano de Ordenamento da Orla Costeira do Centro 
(POOC-C) e Despacho n.º 22400/2009 de 09 de outubro para a Revisão do POOC-OMG;  

• Versão Final do Relatório do Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro 
(UNIR@RIA), novembro de 2007; 

 
Quadro 3 – Objetivos das Estratégias Regional e Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável 

Plano Regional de 
Ordenamento do 

Território do Centro 
(PROT-C) 

(não aprovado e não 
em vigor) 

Plano Regional de 
Ordenamento 

Florestal do Centro 
(PROF-C) 

Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira do Centro (POOC-C)  

cf. 22400/2009 de 09/10 

Plano Intermunicipal de 
Ordenamento da Ria de 

Aveiro (UNIR@RIA) 

 Valorização da posição 
geoestratégica da região 

 Promoção de um 
diagnóstico integrado e 
atualizado da realidade 
florestal da região; 

 Adequar à estratégia e diretrizes 
decorrentes do PNPOT, do PROT -Centro, 
em elaboração, e da ENDS 2015, bem 
como ao respetivo Plano de 
Implementação; 

 Criação / reabilitação de 
infraestruturas e 
equipamentos 
qualificadores da Região 

 Reforço dos fatores de 
internacionalização da 
economia regional e sua 
articulação com o 
território nacional 

 Aplicação regional das 
diretrizes estratégicas 
nacionais de política 
florestal 

 Adequar à Estratégia Nacional para o 
Mar, às diretrizes do Plano 
de Ordenamento para o Espaço Marinho 
(POEM), em elaboração, e à Diretiva 
Quadro «Estratégia Marinha» (DQEM), 
cuja transposição para o direito interno 
deve ocorrer até 15 de julho de 2010; 

 Assegurar a coesão 
territorial dos Municípios 
que integram a área 
geográfica da Ria de Aveiro  

 Salvaguarda e 
valorização dos 
recursos, patrimoniais e 
culturais 
  

 Integração com outros 
instrumentos de gestão 
territorial, com vista à 
manutenção da 
paisagem rural, à luta 
contra a desertificação e 
conservação dos 
recursos hídricos 

 Adequar aos princípios, objetivos e 
medidas da Estratégia Nacional 
para a Gestão Integrada da Zona Costeira 
(ENGIZC); 

 Promoção do 
desenvolvimento de Redes 
Unificadoras do Território 
(vias especializadas, 
circuitos de recreio náutico, 
etc.)  

 Proteção valorização e 
gestão sustentável dos 
recursos hídricos e 
florestais 

 Definir normas 
florestais ao nível 
regional e a classificação 
dos espaços florestais, 
de acordo com as suas 
potencialidades e 
restrições 

 Definir os regimes de salvaguarda de 
valores e recursos naturais em função da 
especificidade de cada área, adequando 
os diferentes usos e atividades específicos 
da orla costeira às dinâmicas do sistema 
costeiro deste troço, em observância dos 
princípios da precaução e da prevenção; 

 Implementação de 
Projetos qualificadores e 
geradores de atratividade 
(reabilitação de estruturas 
ribeirinhas, cais, 
equipamentos de apoio 
turístico, etc.) 

 Desenvolvimento de 
uma política integrada 
para o litoral 

 Promover o fomento da 
floresta e dos recursos 
associados, a 
conservação dos 
ecossistemas e a 
manutenção da 
diversidade biológica 
específica, bem como a 
proteção de espaços 
florestais vulneráveis 

 Proteger e valorizar os ecossistemas 
marinhos e terrestres, assegurando a 
conservação da natureza e da 
biodiversidade; 

 Criação e promoção de 
“zonas de estadia” – 
espaços de repouso e de 
convite ao usufruto da 
natureza 

 Estruturar o sistema 
urbano e reforçar o 
policentrismo, 
envolvendo a 
qualificação funcional da 
região e a organização 
do sistema de 
acessibilidades 

 Estabelecer zonas de 
intervenção prioritária 
para agentes públicos e 
privados 

 Assegurar os equilíbrios sedimentares e 
morfodinâmicos e a defesa e conservação 
dos sistemas litorais; 

 Reforço das ligações 
viárias transversais  
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Quadro 3 – Objetivos das Estratégias Regional e Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (Cont.) 

Plano Regional de 
Ordenamento do 

Território do Centro 
(PROT-C) 

(não aprovado e não 
em vigor) 

Plano Regional de 
Ordenamento 

Florestal do Centro 
(PROF-C) 

Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira do Centro (POOC-C) 

cf. 22400/2009 de 09/10 

Plano Intermunicipal de 
Ordenamento da Ria de 

Aveiro (UNIR@RIA) 

 Reforçar a rede 
regional de instituições 
do ensino superior, de I 
& D e de Centros 
Tecnológicos, em 
articulação com os 
espaços de localização 
de atividades intensivas 
em conhecimento e 
conteúdo tecnológico   

 Definir as áreas 
sujeitas a planos de 
gestão florestal 

 Salvaguardar as áreas de maior 
vulnerabilidade e risco, através de uma 
gestão que tenha em consideração a 
dinâmica da zona costeira (alterações na 
configuração da linha de costa) e 
eventuais efeitos das alterações 
climáticas; 

 Desenvolvimento de 
“unidades turísticas 
especiais” vocacionadas 
para promoção, divulgação 
e preservação do 
património natural da região 
da Ria de Aveiro 

 Desenvolver uma rede 
de áreas empresariais 
para o ordenamento e 
aumento da 
competitividade do 
modelo de 
industrialização difusa da 
faixa litoral 

 Potenciar a 
contribuição dos 
recursos florestais na 
fixação das populações 
ao meio rural 

 Prevenir situações de risco através, 
nomeadamente, da contenção da 
densificação dos aglomerados urbanos, da 
restrição à ocupação, da previsão de 
eventual retirada de construções e da não 
ocupação ou densificação de áreas de 
risco ou vulneráveis; 

 

 Identificar a estrutura 
de proteção e 
valorização ambiental, 
integrando as áreas 
classificadas (Rede 
Natura 2000) 

 

 Avaliar a classificação das praias e 
disciplinar o uso das praias 
especificamente vocacionadas para uso 
balnear, face às suas especificidades e 
níveis de procura; 

 

 Proteger e valorizar o 
património arquitetónico 
e arqueológico, 
condicionando o uso dos 
espaços inventariados e 
das suas envolventes 

 

 Valorizar e qualificar as praias, dunas e 
falésias consideradas estratégicas por 
motivos ambientais e turísticos, numa 
ótica de sustentabilidade do sistema 
costeiro; 

 

 Adequar o 
ordenamento agrícola e 
florestal do território, 
bem como a salvaguarda 
e valorização da 
paisagem, e de outras 
áreas ou corredores 
ecológicos relevantes 

 

 Rever alguns dos planos de praia em 
aspetos que se rendem, nomeadamente, 
com a sua área de incidência, com a 
tipologia e localização dos apoios de praia 
aí previstos e com a rigidez das opções 
tomadas, possibilitando, em fase de 
projeto, os necessários ajustamentos; 

 

  

 Clarificar a repartição de 
responsabilidades por parte das diversas 
entidades a quem compete garantir ou 
executar as medidas e ações definidas. 

 

 

Os instrumentos de política e gestão territorial evidenciados nos quadros anteriores (Quadros 2 e 3) e 
respetivos objetivos estratégicos para os mesmos selecionados servirão, posteriormente, para a 
validação dos objetivos da Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo. 

Na sequência da emissão de parecer do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
(ICNB), ao Relatório de Fatores Críticos (RFC) foram feitas algumas recomendações, nomeadamente 
a inclusão de outros instrumentos de gestão territorial, como o Plano de Ordenamento da Bacia 
Hidrográfica do Vouga (POBH-Vouga), e particularmente, o Plano sectorial da Rede Natura 2000 
(PSR Natura 2000), recentemente aprovado na Resolução de Conselho de Ministros nº 115-A/2008 
de 5 de junho de 2008, pelo facto deste município integrar a área classificada Zona de Proteção 
Especial Ria de Aveiro (PTZPE 0004). Deste logo é pertinente referir que o processo relativo à Rede 
Natura 2000 quer na área do plano quer no que respeita às áreas e espécies protegidas e a proteger, 
presentemente, se encontra devidamente aprovado e concluído pela entidade da tutela (ICNB). 
 
Foi ainda considerada a recomendação da Administração Regional de Saúde Pública do Centro no 
que respeita à integração da análise do Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde 2008-2013 
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(PNAAS), face à necessidade de uma abordagem integrada e global do ‘Ambiente e Saúde’ (ver 
Quadro 4). 
 
Importa ainda acrescentar na sequência do parecer emitido em 06/02/2013 pela Autoridade Nacional 
de Proteção Civil (ANPC) após a realização da 7ª CMC (25.01.3013) que foram integrados os 
instrumentos de âmbito local no domínio do planeamento de emergência e do sistema de defesa da 
floresta contra incêndios nomeadamente: o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
(PMEPC), o Plano de Emergência Externo de Ílhavo (PEE-Ilhavo) e ainda o Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), que por terem uma abrangência local não foram 
considerados quer na Figura 2 quer no Quadro 3 uma vez que os instrumentos estratégicos nos 
mesmos explicitados remetem para escalas de intervenção supra municipais.  
 
 
Quadro 4 – Objetivos do Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica do Vouga, do Plano sectorial da Rede Natura 2000 e do 
Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde 2008-2013 

Plano de Ordenamento da Bacia 
Hidrográfica do Vouga (POBH – Vouga) 

 
Plano sectorial da Rede Natura 2000 

 (PSRNatura 2000) 

Plano Nacional de Ação 
Ambiente e Saúde  

2008-2013 (PNAAS) 
 
 Estabelecer uma estratégia de gestão e 
utilização da bacia hidrográfica do Vouga, em 
articulação com o ordenamento do território e 
conservação e proteção do ambiente 

 
 Estabelecer orientações para a gestão territorial 
das ZPE e sítios 

 
 Intervir ao nível dos fatores para 
promover a saúde da pessoa e das 
comunidades a eles expostos; 

  

 
 Realizar um diagnóstico da situação existente na 
Bacia Hidrográfica do Vouga, identificando os 
problemas mais relevantes 

 Estabelecer o regime de salvaguarda dos 
recursos e valores naturais dos locais integrados 
no processo, fixando os usos e o regime de gestão 
compatíveis com a utilização sustentável do 
território 

 Sensibilizar, educar e formar os 
profissionais e a população em 
geral, de forma a minimizar os 
riscos para a saúde associados a 
fatores ambientais; 
 

 Prevenir a ocorrência de futuras situações 
potencialmente problemáticas (ocorrência de 
cheias, secas e riscos de poluição acidental 
graves) 

 Representar cartograficamente, em função dos 
dados disponíveis, a distribuição dos habitats 
presentes nos Sítios e ZPE’ 

 Promover a adequação de 
políticas e a comunicação do risco; 

 Definir linhas estratégicas de gestão dos 
Recursos Hídricos 

 Estabelecer diretrizes para o zonamento das 
áreas em função das respetivas características e 
prioridades de conservação 

 Construir uma rede de informação 
que reforce o conhecimento das 
inter-relações Ambiente e Saúde. 

 Implementar um Sistema de Gestão Integrada 
dos Recursos Hídricos, por exemplo instalar redes 
de monitorização do meio hídrico  

 Definir as medidas que garantam a valorização e 
a manutenção num estado de conservação 
favorável dos habitats e espécies, bem como 
fornecer as tipologias das restrições ao uso do 
solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a 
proteger 

 

 Realizar ações, destinadas a permitir um melhor 
conhecimento dos recursos hídricos da bacia e dos 
fenómenos associados, sistematizando objetivos e 
recursos de forma legível para a generalidade dos 
cidadãos 

 Fornecer orientações sobre a inserção em plano 
municipal ou especial de ordenamento do território 
das medidas e restrições mencionadas nas alíneas 
anteriores 

 

 Racionalizar a utilização dos recursos hídricos e 
das infraestruturas que assegurem essa utilização, 
salvaguardando a proteção ambiental e a 
conservação dos recursos naturais 

 Definir as condições, os critérios e os processos 
a seguir na realização da avaliação de impacte 
ambiental e na análise de incidências ambientais 

 

 Otimizar os recursos financeiros a mobilizar para 
assegurar a utilização dos recursos hídricos   

 
 

4.2. Convergência entre a Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo e o Quadro de Referência 

Estratégico 

De forma a determinar o grau de convergência das agendas e prioridades operacionais (objetivos 
estratégicos) da Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo com o quadro de referência estratégico, 
foram elaboradas tabelas de dupla entrada, com o objetivo de verificar, quer o cumprimento de 
orientações relevantes, quer a coerência no que ao cumprimento das mesmas diz respeito. Acresce 
que se procurará detetar e evitar, sempre que se justifique, eventuais conflitos. 
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Tabela 1 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e a Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável. 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 
 
 

ENDS 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial 
humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

Preparar Portugal para a 
“Sociedade do Conhecimento”      

Crescimento Sustentado, 
Competitividade à Escala Global 
e Eficiência Energética 

     

Melhor Ambiente e Valorização 
do Património Natural      

Mais Equidade, Igualdade de 
Oportunidades e Coesão Social 
 

     

Melhor conectividade 
Internacional do País e 
Valorização Equilibrada do 
Território 

     

Um papel ativo de Portugal na 
Construção Europeia e na 
Cooperação Internacional 

     

Uma Administração Pública 
mais Eficiente e Modernizada       

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 
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Tabela 2 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e o Programa Nacional de 
Política de Ordenamento do Território. 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 

PNPOT 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

Conservar e Valorizar a 
Biodiversidade e o Património 
Natural, Paisagístico e Cultural, 
utilizar de modo sustentável os 
Recursos Energéticos e 
Geológicos, e prevenir e minimizar 
os riscos 

     

Reforçar a Competitividade 
Territorial de Portugal e a sua 
integração nos espaços Ibérico, 
Europeu e Global 

     

Promover o Desenvolvimento 
Policêntrico dos Territórios e 
reforçar as infraestruturas de 
suporte à integração e à coesão 
territoriais   

     

Assegurar a equidade territorial no 
provimento de infraestruturas e de 
equipamentos coletivos e a 
universalidade no acesso aos 
serviços de interesse geral, 
promovendo a coesão social 

     

Expandir a Redes e Infraestruturas 
avançadas de informação e 
comunicação e incentivar a sua 
crescente utilização pelos 
Cidadãos, Empresas e 
Administração Pública 

     

Reforçar a Qualidade e a Eficiência 
da Gestão Territorial, promovendo 
a participação informada, ativa e 
responsável dos cidadãos e das 
instituições 

     

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 

 
Tabela 3 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e o Quadro de Referência 
Estratégico Nacional. 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 

QREN 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

Promover a qualificação dos 
portugueses      

Promover o crescimento 
sustentado      

Garantir a coesão social      

Assegurar a qualificação do 
território e das cidades      

Aumentar a eficiência da governação      

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 
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Tabela 4 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e o Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Centro. 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 

PROT-C 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

Valorização da posição 
geoestratégica da região      

Reforço dos fatores de 
internacionalização da economia 
regional e sua articulação com o 
território nacional 

     

Salvaguarda e valorização dos 
recursos, patrimoniais e culturais 
  

     

Proteção valorização e gestão 
sustentável dos recursos hídricos 
e florestais 

     

Desenvolvimento de uma política 
integrada para o litoral      

Estruturar o sistema urbano e 
reforçar o policentrismo, 
envolvendo a qualificação 
funcional da região e a 
organização do sistema de 
acessibilidades 

     

Reforçar a rede regional de 
instituições do ensino superior, de 
I & D e de Centros Tecnológicos, 
em articulação com os espaços 
de localização de atividades 
intensivas em conhecimento e 
conteúdo tecnológico   

     

Desenvolver uma rede de áreas 
empresariais para o ordenamento 
e aumento da competitividade do 
modelo de industrialização difusa 
da faixa litoral 

     

Identificar a estrutura de proteção 
e valorização ambiental, 
integrando as áreas classificadas 
(Rede Natura 2000) 

     

Proteger e valorizar o património 
arquitetónico e arqueológico, 
condicionando o uso dos espaços 
inventariados e das suas 
envolventes 

     

Adequar o ordenamento agrícola 
e florestal do território, bem como 
a salvaguarda e valorização da 
paisagem, e de outras áreas ou 
corredores ecológicos relevantes 

     

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 
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Tabela 5 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e o Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Centro 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 

PROF-C 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

Promoção de um diagnóstico 
integrado e atualizado da 
realidade florestal da região; 

     

Aplicação regional das diretrizes 
estratégicas nacionais de política 
florestal 

     

Integração com outros 
instrumentos de gestão territorial, 
com vista à manutenção da 
paisagem rural, à luta contra a 
desertificação e conservação dos 
recursos hídricos 

     

Definir normas florestais ao nível 
regional e a classificação dos 
espaços florestais, de acordo com 
as suas potencialidades e 
restrições 

     

Promover o fomento da floresta e 
dos recursos associados, a 
conservação dos ecossistemas e 
a manutenção da diversidade 
biológica específica, bem como a 
proteção de espaços florestais 
vulneráveis 

     

Estabelecer zonas de intervenção 
prioritárias para agentes públicos 
e privados 

     

Definir as áreas sujeitas a planos 
de gestão florestal      

Potenciar a contribuição dos 
recursos florestais na fixação das 
populações ao meio rural 

     

Promoção de um diagnóstico 
integrado e atualizado da 
realidade florestal da região; 

     

Aplicação regional das diretrizes 
estratégicas nacionais de política 
florestal 

     

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 
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Tabela 6 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e o Plano de Ordenamento 
da Orla Costeira do Centro – ‘Ovar / Marinha Grande’. 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 

POOC-C 
 DESPACHO 22400/2009 DE 09/10 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

 Adequar à estratégia e diretrizes decorrentes do 
PNPOT, do PROT -Centro, em elaboração, e da 
ENDS 2015, bem como ao respetivo Plano de 
Implementação; 

     

 Adequar à Estratégia Nacional para o Mar, às 
diretrizes do Plano de Ordenamento para o 
Espaço Marinho (POEM), em elaboração, e à 
Diretiva Quadro «Estratégia Marinha» (DQEM), 
cuja transposição para o direito interno deve 
ocorrer até 15 de julho de 2010; 

     

 Adequar aos princípios, objetivos e medidas da 
Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da 
Zona Costeira (ENGIZC); 

     

 Definir os regimes de salvaguarda de valores e 
recursos naturais em função da especificidade de 
cada área, adequando os diferentes usos e 
atividades específicos da orla costeira às 
dinâmicas do sistema costeiro deste troço, em 
observância dos princípios da precaução e da 
prevenção; 

     

 Proteger e valorizar os ecossistemas marinhos 
e terrestres, assegurando a conservação da 
natureza e da biodiversidade; 

     

 Assegurar os equilíbrios sedimentares e 
morfodinâmicos e a defesa e conservação dos 
sistemas litorais; 

     

 Salvaguardar as áreas de maior vulnerabilidade 
e risco, através de uma gestão que tenha em 
consideração a dinâmica da zona costeira 
(alterações na configuração da linha de costa) e 
eventuais efeitos das alterações climáticas; 

     

 Prevenir situações de risco através, 
nomeadamente, da contenção da densificação 
dos aglomerados urbanos, da restrição à 
ocupação, da previsão de eventual retirada de 
construções e da não ocupação ou densificação 
de áreas de risco ou vulneráveis; 

     

 Avaliar a classificação das praias e disciplinar o 
uso das praias especificamente vocacionadas 
para uso balnear, face às suas especificidades e 
níveis de procura; 

     

 Valorizar e qualificar as praias, dunas e falésias 
consideradas estratégicas por motivos 
ambientais e turísticos, numa ótica de 
sustentabilidade do sistema costeiro; 

     

 Rever alguns dos planos de praia em aspetos 
que se rendem, nomeadamente, com a sua área 
de incidência, com a tipologia e localização dos 
apoios de praia aí previstos e com a rigidez das 
opções tomadas, possibilitando, em fase de 
projeto, os necessários ajustamentos; 

     

 Clarificar a repartição de responsabilidades por 
parte das diversas entidades a quem compete 
garantir ou executar as medidas e ações 
definidas. 

     

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 
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Tabela 7 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e o Plano Intermunicipal de 
Ordenamento da Ria de Aveiro. 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 

UNIR@RIA 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

Criação / reabilitação de 
infraestruturas e equipamentos 
qualificadores da Região 

     

Assegurar a coesão territorial 
dos Municípios que integram a 
área geográfica da Ria de Aveiro  

     

Promoção do desenvolvimento 
de Redes Unificadoras do 
Território (vias especializadas, 
circuitos de recreio náutico, etc.)  

     

Implementação de Projetos 
qualificadores e geradores de 
atratividade (reabilitação de 
estruturas ribeirinhas, cais, 
equipamentos de apoio turístico, 
etc.) 

     

Criação e promoção de “zonas 
de estadia” – espaços de 
repouso e de convite ao usufruto 
da natureza 

     

Reforço das ligações viárias 
transversais  

     

Desenvolvimento de “unidades 
turísticas especiais” 
vocacionadas para promoção, 
divulgação e preservação do 
património natural da região da 
Ria de Aveiro 

     

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 

 
 
 
Tabela 8 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo, com o Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR 2007-2013) e o Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água (PNEUA). 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 

PEAASAR II 
PNUEA 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

Cumprir os objetivos  de proteção 
do ambiente através do  
comprometimento de agentes 
públicos e privados, de 
compromissos específicos no 
domínio da promoção do uso 
eficiente da água, especialmente 
nos setores urbano, agrícola e 
industrial 

     

Servir cerca de 90% da população 
total do País com sistemas 
públicos de saneamento de AR  

     

Garantir a sustentabilidade dos 
sistemas públicos de 
abastecimento de água e de 
drenagem de AR  

     

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 
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Tabela 9 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e o Plano de Ordenamento 
da Bacia Hidrográfica do Rio Vouga. 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 

POBH - Vouga 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

Estabelecer uma estratégia de 
gestão e utilização da bacia 
hidrográfica do Vouga, em 
articulação com o ordenamento 
do território e conservação e 
proteção do ambiente 

     

Realizar um diagnóstico da 
situação existente na Bacia 
Hidrográfica do Vouga, 
identificando os problemas mais 
relevantes 

     

Prevenir a ocorrência de futuras 
situações potencialmente 
problemáticas (ocorrência de 
cheias, secas e riscos de 
poluição acidental graves) 

     

Definir linhas estratégicas de 
gestão dos Recursos Hídricos      

Implementar um Sistema de 
Gestão Integrada dos Recursos 
Hídricos, por exemplo instalar 
redes de monitorização do meio 
hídrico  

     

Realizar ações, destinadas a 
permitir um melhor 
conhecimento dos recursos 
hídricos da bacia e dos 
fenómenos associados, 
sistematizando objetivos e 
recursos de forma legível para a 
generalidade dos cidadãos 

   

 
 
 
 

 

Racionalizar a utilização dos 
recursos hídricos e das 
infraestruturas que assegurem 
essa utilização, salvaguardando 
a proteção ambiental e a 
conservação dos recursos 
naturais 

   

 
 
 
 

 

Otimizar os recursos financeiros 
a mobilizar para assegurar a 
utilização dos recursos hídricos 

   

 
 
  

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 
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Tabela 10 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e o Plano sectorial da Rede 
Natura 2000. 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 

PSR Natura 2000 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

 
Estabelecer orientações para a 
gestão territorial das ZPE e 
sítios 

     

Estabelecer o regime de 
salvaguarda dos recursos e 
valores naturais dos locais 
integrados no processo, fixando 
os usos e o regime de gestão 
compatíveis com a utilização 
sustentável do território 

     

Representar cartograficamente, 
em função dos dados 
disponíveis, a distribuição dos 
habitats presentes nos Sítios e 
ZPE’ 

     

Estabelecer diretrizes para o 
zonamento das áreas em função 
das respetivas características e 
prioridades de conservação 

     

Definir as medidas que 
garantam a valorização e a 
manutenção num estado de 
conservação favorável dos 
habitats e espécies, bem como 
fornecer as tipologias das 
restrições ao uso do solo, tendo 
em conta a distribuição dos 
habitats a proteger 

    

 
 
 
 

Fornecer orientações sobre a 
inserção em plano municipal ou 
especial de ordenamento do 
território das medidas e 
restrições mencionadas nas 
alíneas anteriores 

   

 
 
 

 
 
 

Definir as condições, os critérios 
e os processos a seguir na 
realização da avaliação de 
impacte ambiental e na análise 
de incidências ambientais 

   

 
 
 

 
 
 

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 
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Tabela 11 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e o Plano Nacional de 
Ação Ambiente e Saúde. 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 

PNAAS 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

Intervir ao nível dos fatores 
ambientais para promover a 
saúde da pessoa e das 
comunidades a eles expostos 

     

Sensibilizar, educar e formar os 
profissionais e a população em 
geral, de forma a minimizar os 
riscos para a saúde associados 
a fatores ambientais 

     

Promover a educação de 
políticas e a comunicação do 
risco 

     

Construir uma rede de 
informação que reforce o 
conhecimento das inter-relações 
Ambiente e Saúde. 

     

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 

 
 
Tabela 12 – Convergência entre os objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e o Plano Rodoviário 
Nacional. 

 Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo 

PRN (2000) 

Valorização do 
Território, 
recursos naturais 
e sistemas 
ecológicos 

Fatores de 
competitividade 

Valorização do 
potencial humano 

Valorização do 
potencial turístico 

Aumento da 
eficiência de 
governação 

Introdução de significativas 
inovações, relativamente ao PNR 
85 potenciando o correto e 
articulado funcionamento do 
sistema de transportes rodoviários, 
o desenvolvimento de 
potencialidades regionais, a 
redução do custo global dos 
transportes rodoviários, o aumento 
da segurança da circulação, a 
satisfação do tráfego internacional 
e a adequação da gestão da rede 

     

Preocupação assumida matéria de 
melhoria qualitativa da rede 
rodoviária, com especial relevo 
para a defesa ambiental em meio 
urbano, para os dispositivos de 
combate à sinistralidade nos mais 
diversos planos e para os 
instrumentos de informação 
necessários à boa gestão e 
utilização das infraestruturas em 
causa 

     

 - Relação direta ou forte;  - Relação intermédia ou moderada;  - Relação indireta, fraca, ou nula; 
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Infere-se, através da análise das Tabelas 1 a 12, que existe uma grande convergência com os 
objetivos dos instrumentos que orientam o planeamento estratégico nacional, regional e intermunicipal 
e os objetivos estratégicos (as agendas e prioridades temáticas) da Proposta de Revisão do PDM de 
Ílhavo. 
 
Com exceção do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro (PROF-C) – Tabela 5 – todas 
as restantes tabelas evidenciam convergências várias para a maioria das agendas e prioridades 
temáticas da Proposta de Revisão do PDM e os objetivos preconizados pelos instrumentos 
considerados. 
 
As prioridades temáticas do PDM de Ílhavo com maior número de interligações são: a “Valorização do 
território, recursos naturais e sistemas ecológicos”, seguida da “Valorização do potencial turístico”. 
 
 

4.3. Fatores ambientais 

Os Fatores Ambientais (FA) que possibilitam a definição de âmbito e alcance da AAE encontram-se 
estatuídos na alínea e) do número 1, do artigo 6º do Decreto-lei n.º 232/07 de 15 de junho e são:  
 

 Biodiversidade; 

 População; 

 Saúde Humana; 

 Fauna; 

 Flora; 

 Solo; 

 Água; 

 Atmosfera; 

 Fatores climáticos; 

 Bens materiais; 

 Património cultural (incluindo o património arquitetónico e arqueológico); 

 Paisagem; 
 
Naturalmente que nem todos os FA serão considerados fundamentais para a definição dos Fatores 
Críticos de Decisão, os quais determinam o alcance (âmbito) e a estratégia da AAE com vista à 
satisfação de objetivos ambientais e ao desenvolvimento mais sustentado à escala do PDM. Pelo 
contrário, para cada um, serão unicamente considerados os fatores ambientais que, à escala de 
análise, sejam considerados os mais relevantes (ver Tabela 13).  
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4.4. Fatores Críticos para a Decisão  Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade 

O ordenamento do território assume-se como a “tradução espacial das políticas económica, social, 
cultural e ecológica da sociedade” (in Carta Europeia de Ordenamento do Território) e as suas 
interseções com as variáveis ambientais e socioeconómicas do desenvolvimento regional. 
Efetivamente, devem constituir-se como prioridades centrais do ordenamento do território, logo do 
PDM, os seguintes elementos:  
 

• A promoção de padrões mais elevados de qualidade de vida; 

• A valorização e preservação do património natural e cultural, invertendo a tendência persistente 
de urbanização desregrada, antes promovendo a contenção e requalificação urbanística; 

• Promoção de equidade social; 

• Dinamização de políticas e estratégias que contribuam para um sistema territorial mais 
equilibrado entre regiões territoriais interiores, litorais e ultraperiféricas.  

 
Nesta perspetiva, a gestão do território assume uma dimensão poli-funcional e transversal, só 
sustentável se for geradora de competitividade nas dinâmicas sociais, empresariais, e do bem estar 
para a qualidade de vida urbana, protegendo os recursos naturais e potenciando os valores histórico-
culturais. 
 
Entende-se por Fatores Críticos para a Decisão (FCD) as dimensões de análise que estruturam a 
avaliação a ser desenvolvida posteriormente e traduzem os pilares básicos do modelo de 
desenvolvimento sustentável no âmbito da revisão do PDM de Ílhavo.   
 
Com base no conhecimento das características locais e das principais questões estratégicas objeto 
da presente avaliação, foram considerados 6 Fatores Críticos de Decisão (FCD), designadamente: 
 

1. Governança: contributo do PDM para a melhoria da Administração Local nomeadamente 
através da transparência, participação, responsabilização, eficácia e coerência dos seus 
processos e serviços; 

2. Gestão Territorial: aspetos relacionados com o planeamento e gestão do território e com as 
assimetrias locais e regionais, com a melhoria das redes viárias e dos sistemas de transporte 
alternativos; 

3. Turismo e Património Cultural: aspetos relacionados com a valorização das 
potencialidades endógenas do Município e da sua envolvente regional, com a definição dos 
núcleos históricos e a salvaguarda de tecidos e valores patrimoniais; 

4. Biodiversidade e Paisagem Natural: aspetos relacionados com a conservação da natureza, 
com a variedade e riqueza dos ecossistemas, com a prevenção e minimização de riscos 
naturais (ex. erosão costeira, cheias, incêndios) e tecnológicos (derrames de hidrocarbonetos 
no mar, acidentes industriais); 

5. Qualidade do Ambiente: aspetos relacionados com a qualidade da água, o saneamento 
básico, a gestão dos resíduos, a qualidade do ar (nestes se incluindo os aspetos relacionados 
com as emissões de gases com efeito de estufa e sua mitigação) e a proteção do solo; 

6. Desenvolvimento Humano: os aspetos relacionados com a qualidade de vida das 
populações, nomeadamente, inclusão social e promoção do emprego e melhoria das 
qualificações escolares e profissionais. 
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4.5. Convergência entre os Fatores Ambientais e os FCD  

A fim de avaliar a convergência entre os FCD e os domínios ou Fatores Ambientais previstos na 
alínea e), número 1 do artigo 6º do DL 232/2007 de 15/06 elaborou-se a Tabela 13 (tabela de dupla 
entrada). 
 
 
Tabela 13 – Convergência entre os Fatores Críticos de Decisão (FCD) da proposta de revisão do PDM de Ílhavo e os Fatores 
Ambientais constantes do DL n.º 232/07, de 15 de junho. 

Fatores Críticos de 
Decisão do PDM  

 Fatores Ambientais (Decreto-lei n.º 232/07) 
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 c
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P
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Governança              

Gestão territorial              
Turismo e Património 
Cultural             

Biodiversidade e 
Paisagem natural             

Qualidade do Ambiente             
Desenvolvimento 
económico e humano             

 - Relação direta ou forte;  - Relação indireta ou moderada;  - Relação fraca, ou nula; 

  
Da análise da Tabela 13 é possível inferir que: 
 

 O FCD Governança tem uma relação indireta com todos os fatores ambientais; 

 Os FCD apresentam uma forte convergência com os fatores ambientais previstos na alínea 
e), número 1 do artigo 6º do DL 232/2007 de 15/06 pelo que na fase de avaliação todos serão 
alvo de uma análise de idêntica relevância. 
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5. Análise integrada para cada FCD 

Serão de seguida identificados, de forma explícita, os critérios de avaliação e indicadores – robustos e 
mensuráveis –, bem como os métodos e técnicas para a análise e avaliação de cada FCD (Partidário, 
2007). 
 
A Tabela 14 seguidamente apresentada tenta incluir, nesta segunda fase da AAE (Relatório 
ambiental), as preocupações e considerações manifestadas pelas diversas entidades ERAE nas 
várias fases do processo de revisão do Plano, nomeadamente, enquadrando os seus contributos no 
âmbito das 7ª e 8ªCMC (a 25.01.2013 e 15.04.2013).   
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Tabela 14 – Critérios, Objetivos de sustentabilidade e Indicadores por FCD. 

FC
D

 

Critérios Objetivos de 
Sustentabilidade Indicadores 

G
ov

er
na

nç
a 

Transparência Facilitar o acesso à 
informação  • Locais com informação disponível (N.º) 

Responsabilidade • Modernização dos 
serviços  • Monitorização do Serviço de Atendimento Integrado (Sim/Não)  

Eficácia • Simplificação de 
processos 

• Utilização de novas tecnologias de comunicação e informação (SIG) 
(Sim/Não) 

Coerência 
Aumentar o rigor das 
localizações e delimitação 
dos espaços 

G
es

tã
o 

Te
rr

ito
ria

l 

Planeamento do 
Território 

Promoção de uma política 
integrada, e coordenada 
de ordenamento, 
planeamento e gestão do 
território 

• Evolução da oferta de solo: em áreas para atividades económicas e 
área de ocupação (%)  

• Taxa média anual de execução do solo urbanizável (%) 
• Taxa média anual de execução de solo urbanizado (%) 

Áreas 
classificadas 

Promoção do estado de 
conservação favorável dos 
Habitats 

• Grau de Afetação de áreas de distribuição de habitats e de espécies 
protegidas (%, ha) 

• Áreas de elevada pressão humana (ha) 

Consolidação do 
sistema urbano 

Requalificação e/ou 
revisão dos modelos de 
ocupação urbana 

• Valorização e otimização de espaços públicos (ML, M2) 
• Valorização de novas centralidades em articulação com o património 

construído (M2) 

Mobilidade e 
acessibilidade 

Melhoria das redes viárias 
e dos sistemas de 
transportes alternativos 

• Número de ligações ferroviárias efetuadas entre o Porto de Aveiro e a 
linha do Norte (Nº/ano) 

• Rede viária estruturante (CONCLUÍDA / NÃO CONCLUÍDA) 
• Número de Kms existentes em ciclovia (Km) 
• Promoção de acessibilidades por água (Sim/Não) 



 
 

AAE / Relatório Ambiental | junho de 2013                                                                                                         35                                                                                                                                                                                                                           

FC
D

 
Critérios Objetivos de 

Sustentabilidade Indicadores 
ur

is
m

o 
e 

Pa
tr

im
ón

io
 C

ul
tu

ra
l 

Estratégia Turística 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adequabilidade dos 
Empreendimentos 
turísticos aos 
valores naturais 
existentes 

Valorização turística dos 
recursos naturais 
existentes, através de: 
- Touring Cultural e 
Paisagístico,  
- Turismo Náutico, 
- Gastronomia,  
- Turismo de Natureza,  
- Sol e Mar,  
- Turismo Residencial; 

 

 
Compatibilidade da 
atividade turística com os 
recursos naturais 
existentes 
 
 

Adequação aos valores 
naturais presentes na área 
de implantação 

• Número de artesãos inscritos no Registo Nacional das Atividades 
Artesanais no Município (Nº)  

• Variedade de categorias de artesanato dos artesãos inscritos no 
Registo Nacional das Atividades Artesanais no Município (Nº)  

• Aproveitamento / Valorização de edificações préexistentes com 
interesse individual ou de conjunto para implantação de 
empreendimentos turísticos (N.º)  

• Site informativo dos empreendimentos possibilitando a realização de 
reservas e transações online (N.º) 

• Número de atendimentos nas Lojas de Turismo (nº/ano) 
• Número de Operadores Marítimo Turísticos em operação no Município 

(Nº)  
• Instalações de recreio náutico e ancoradouros – número e capacidade 

de atracagem de embarcações de recreio 
• Certificação de qualidade dos serviços por norma nacional ou 

europeia, quando não obrigatória por lei (N.º)  
• Tipologias de Empreendimentos Turísticos no Município (N.º)  
• Número de Empresas de Animação Turística em operação no 

Município (Nº)  
• Certificação ambiental por norma nacional ou europeia, quando não 

obrigatória por lei (N.º)  
• Reconhecimento como empreendimento de turismo de natureza (N.º) 
• Empreendimento de turismo da tipologia Parques de Campismo e 

Caravanismo (N.º)  
• Número de empreendimentos turísticos (N.º) 
• Capacidade dos empreendimentos turísticos, exceto parques de 

campismo e caravanismo (Nº camas fixas / Nº unidades de alojamento 
total) 

• Número de empreendimentos turísticos classificados com 4 ou mais 
estrelas (Nº) 

• Números de Hóspedes e Dormidas no Município, exceto parques de 
campismo e caravanismo (N.º/ano disponível) 

• Equipamentos exteriores e interiores – piscinas, minigolfes, ténis, 
ginásio, restaurante, bar, salas de reuniões, etc... (N.º) 

• Implementação e promoção do pedestrianismo (N.º Trilhos; Extensão, 
ML) 
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Tabela 14 – Critérios, Objetivos de sustentabilidade e Indicadores por FCD (CONTINUAÇÃO). 
FC

D
 

Critérios Objetivos de 
Sustentabilidade Indicadores 

Tu
ris

m
o 

e 
Pa

tr
im

ón
io

 
C

ul
tu

ra
l Património Cultural 

Criação da Carta do 
Património Municipal 
Reabilitação/dinamização 
dos Núcleos Históricos 

• Carta do Património Municipal (Não Executada, Em Execução, 
Executada) 

• Área requalificada nos Núcleos Históricos (ha, m2);  
• Serviços/comércio requalificados/dinamizados nos centros 

históricos (n.º) 

Valores culturais e 
associativismo 

Salvaguarda e promoção 
de tecidos e valores 
patrimoniais 

• Número de Protocolos celebrados com as Associações Cívicas 
Tradicionais (n.º) 

• Reabilitação e execução de novas valências/pólos culturais no 
Município (n.º intervenções) 

B
io

di
ve

rs
id

ad
e 

e 
pa

is
ag

em
 n

at
ur

al
 

Conservação da 
Natureza 

Utilização sustentável de 
recursos naturais 
privilegiando a existência 
de corredores ecológicos  

• Grau de conservação de corredores ecológicos e outros 
contínuos naturais (MAU, INSUFICIENTE, BOM, MUITO BOM)  

• Elaboração de planos de gestão de conservação de habitats, (N.º 
e tipologia de planos) 

• Implementação de ações de conservação de habitats (N.º de 
ações e Tipos) 

• Requalificação/Renaturalização das frentes ribeirinhas (ha) 
• Reabilitação de áreas verdes como espaços de recreio/lazer (ha) 

Consolidação dos 
Ecossistemas e 
Habitas 
 

Evitar a fragmentação dos 
ecossistemas e habitats  

• Grau de afetação (destruição/alteração) de habitas húmidos 
fundamentais para ‘Espécies Alvo de orientações de gestão’ (%, 
ha) 

• Grau de afetação/perturbação das espécies alvo, por 
fragmentação de habitats / efeito barreira (MAU, INSUFICIENTE, 
BOM, MUITO BOM) 

• Extensão/área e tipologia dos habitats e nichos ecológicos (ml, 
ha) 

• Áreas ou habitats recuperados (ha)  
• Grau de afetação de áreas de distribuição de espécies (com 

estatuto de conservação elevado), particularmente dependentes 
dos ecossistemas ribeirinhos/linhas de água (MAU, 
INSUFICIENTE, BOM, MUITO BOM) 

Riscos naturais 

Gestão do Risco de 
Incêndio Florestal 
 
 
 
 
Prevenção de Cheias e 
Inundações 

• Área ardida (ha)  
• N.º de ocorrências de incêndio (N.º) 
• Área impermeabilizada (%do total) 
• Edifícios sensíveis/estruturas em zonas inundáveis (N.º) 
• Habitantes em áreas inundáveis (N.º) 
• Medidas preventivas/mitigadoras da erosão costeira/inundações 

(POOC-OMG) (n.º medidas e ações) 
• Área sujeita a cartografia de risco de inundação (ha) 
• N.º de ocorrências de cheias/galgamentos (N.º) 
• Áreas inundáveis (ha)  
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Tabela 14  – Critérios, Objetivos de sustentabilidade e Indicadores por FCD (CONTINUAÇÃO). 
FC

D
 

Critérios Objetivos de 
Sustentabilidade Indicadores 

Q
ua

lid
ad

e 
do

 A
m

bi
en

te
 

Qualidade da Água, 
Aguas Residuais e 
Resíduos 

Promoção do uso eficiente da 
água 
 
 
 
Melhoria das infraestruturas 
de saneamento básico 
 
 
 
Gestão integrada dos resíduos 
sólidos 

• Consumo de água per capita (L/hab.dia) 
• Água perdida pelo sistema de abastecimento (%) 
• Número de captações de água para abastecimento público com 

perímetros de proteção regulamentados (%) 
• Água usada na rega de espaços verdes (% Residual tratada, % 

Água Bruta, % Consumo Humano)  
• Monitorização de conformidade do Programa Controlo de 

Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano conforme os 
Valores Paramétricos (VP) da legislação em vigor (% total de 
analises em conformidade com o VP)    

• População equivalente servida por sistema público de drenagem 
de Aguas Residuais com rejeição, em alta, na ETAR Sul – 
SIMRIA (%) 

• População equivalente servida por sistema público de drenagem 
de Águas Pluviais (%) 

• Classificação da qualidade da água balnear (MÁ, ACEITÁVEL, 
BOA, EXCELENTE) 

• Produção de resíduos (Ton. /ano)  
• Recolha seletiva e reciclagem de resíduos (Ton. /ano, %, N.º 

equipamentos) 

Qualidade do Ar Garantir uma boa qualidade 
do ar em áreas urbanas 

• Implementação de medidas com vista ao uso de transportes 
alternativos (ex. bicicleta) (Relatório – com indicação do tipo de 
medidas preconizadas) 

• Promoção do uso de transportes públicos (Sim/Não) 
• Classificação índice de Qualidade do Ar (MAU, FRACO, MÉDIO, 

BOM, MUITO BOM) 

Solo e Floresta Preservação e proteção do 
solo e floresta 

• Respeito pelas boas práticas Florestais, preconizadas no 
Regulamento Municipal da Floresta (Sim/Não) 

• Quantidade de CO2 fixado com base na área florestal existente 
(%) 

• Área cultivada (ha) 

Riscos tecnológicos 

Prevenção de Incêndios 
Urbanos  
 
 
Prevenção de Acidentes no 
Transporte de Matérias 
Perigosas 
 
 
 
Prevenção de Acidentes 
Industriais Graves 
 

• Número de ocorrências de incêndios urbanos (N.º) 
• Número de edifícios com projetos de SCIE e medidas de 

autoproteção aprovados e implementados (N.º) 
• Número de edifícios degradados (N.º) 
• Número de habitantes em zonas urbanas antigas (N.º) 
• Número de Edifícios da 3ª e 4ª categoria de risco SCIE (N.º) 
• Número de ocorrências de acidente no transporte de matérias 

perigosas (N.º)  
• Estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-lei n.º 254/07 (N.º) 
• Área ocupada por estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-lei 

n.º 254/07 (ha) 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 h
um

an
o Saúde e Inclusão 

social  
Elevação da qualidade de 
vida 

• Recuperação de habitações degradadas (N.º intervenções) 
• Existência de Equipamentos na área da saúde (N.º) 
• Número de consultas na área da saúde (N.º consultas/hab.ano) 
• Taxas de cobertura nas áreas: Infância e Juventude; População 

idosa (%) 
• Fomento de programas municipais na área do desporto e de 

práticas desportivas (N.º de programas e N.º de participantes) 

Emprego Promoção do emprego  
• Captação de novas unidades empresariais (Sim/Não) 
• Aposta nas indústrias de nova geração (Sim/Não) 
• Redução da Taxa de Desemprego (%) 

Habilitações 
escolares da 
população 

Melhoria das qualificações 
escolares e profissionais 

• Requalificação do parque escolar municipal (N.º de novos 
estabelecimentos criados/requalificados) 

• Número de alunos do ensino superior, secundário e básico (N.º) 
• Número de bibliotecas (N.º e tipologia) 
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Relativamente à tabela anterior optou-se por manter o indicador “Conservação da Natureza” uma vez 
que a sua objetividade foi melhorada com os novos “indicadores” selecionados. Esta indicação 
mereceu a concordância do ICNB em fase prévia de auscultação informal. 

Acresce ainda que, como método e técnica para a análise e avaliação de cada FCD será usada a 
denominada análise SWOT (Pontos Fortes, Pontos Fracos, Ameaças e Oportunidades), a qual será 
utilizada na avaliação da situação ambiental de referência (ausência da revisão do PDM). 
 
Para o estudo e avaliação das tendências de evolução associadas à implementação das propostas de 
intervenção no Município de Ílhavo, será feita uma identificação, através de um conjunto de tabelas, 
dos impactes positivos e negativos para cada uma das Agendas Temáticas Operacionais do PDM. 
 
 
 

6. Situação Atual e Tendências de Evolução  

A Revisão do PDM tem como referência o PDM em vigor, pelo que a avaliação ambiental estratégica 
não deverá recair apenas sobre as propostas de alterações das disposições em vigor, mas sobre a 
Revisão do PDM como um todo. Dado o avançado estado de desenvolvimento dos trabalhos, não foi 
efetuada a cenarização de alternativas uma vez que algumas das propostas sugeridas e/ou 
preconizadas em momentos anteriores deste processo de revisão (2004, 2007, 2009) foram 
declinadas face às novas opções estratégicas entretanto tomadas, que se fundamentaram no 
conjunto de orientações estratégicas de âmbito nacional, regional e local, para a gestão do território. 
Optou-se assim por considerar mais relevante fundamentar e justificar adequadamente as propostas 
preconizadas com esta Revisão do PDM aferindo as suas tendências de evolução por contraponto 
com a situação atual (ou seja sem revisão do PDM). 
 
Neste capítulo é feita a caracterização atual do Município, na perspetiva de cada FCD, assim como a 
tendência de evolução no período de referência (2000-2020), na ausência da concretização das 
propostas de Revisão do Plano Diretor Municipal. Para tal foi implementada a Análise SWOT com a 
identificação dos pontos fortes e pontos fracos associados a cada FCD, considerando planos, 
programas e estudos relevantes. A análise SWOT inclui também a identificação das oportunidades e 
ameaças associadas a cada FCD, tendo em conta os fatores ambientais e de sustentabilidade 
selecionados na 1ª fase da AAE, assim como os critérios e indicadores estabelecidos para a 
avaliação de cada FCD. 
 
 

6.1 Governança 

A governança relaciona-se com a capacidade do Estado de servir os cidadãos e diz respeito às 
regras, processos e comportamentos segundo nos quais são articulados os interesses, geridos os 
recursos e exercido o poder na sociedade. O conceito de governança é hoje geralmente utilizado para 
avaliar a qualidade e desempenho de qualquer sistema político/ administrativo, constituindo uma 
forma básica de aferir a estabilidade e o desempenho de um modelo de sociedade (Antunes et al, 
2007). 
 
Este FCD tem como base cinco princípios fundamentais: transparência, participação, 
responsabilização, eficácia e coerência. A análise e avaliação da governança será feita tendo em 
conta a aplicação destes critérios e respetivos objetivos, de acordo com a seguinte tabela. 
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Tabela 15 – Critérios e Objetivos de Sustentabilidade para o FCD ‘Governança’ 

FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade 

GOVERNANÇA 

Transparência Facilitar o acesso à informação 

Responsabilidade Modernização dos serviços 

Eficácia Simplificação de processos 

Coerência Aumentar o rigor das localizações e delimitação dos 
espaços 

 
Em síntese os objetivos mais importantes da governança direcionam-se para uma administração 
pública aberta ao cidadão, apostando numa cidadania ativa, participativa, coesa e solidária, que 
potencia desenvolvimento económico, competitividade e emprego. Pretende-se que haja uma 
melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, através da sua modernização e 
simplificação. A modernização tecnológica é outra vertente fundamental, pois tem como objetivo um 
avanço a nível científico e tecnológico, através da utilização de novas tecnologias de comunicação e 
informação, de que são exemplo os Sistemas de Informação Geográficos (SIG).  
 
 
 

6.1.1 SITUAÇÃO ATUAL 

A nível nacional, o processo que perspetiva mais melhorias para alguns aspetos dentro da 
problemática da governança é a Reforma da Administração Pública. Esta estimula a adoção de novas 
tecnologias de informação e o desenvolvimento do ‘e-government’, que consiste no acesso aos 
serviços do governo através da Internet. Estas medidas visam possibilitar um aumento da eficiência e 
eficácia no atendimento aos cidadãos. 
 
Nos últimos anos, o Município tem assistido à implementação de uma série de medidas que visam a 
reforma dos Serviços Municipais e das metodologias de gestão, nomeadamente decisões 
respeitantes a regulamentação, estrutura orgânica, horários de funcionamento e de atendimento, e 
webservice, sistemas de comunicação, entre outras. Existe já informação disponível on-line, como é o 
caso de alguns Regulamentos Municipais e requerimentos. 
 
No Município de Ílhavo a criação do Serviço de Atendimento Integrado constitui a medida mais 
relevante no que respeita à modernização administrativa. Assim, processos de obras particulares, 
contratos de água e saneamento, liquidação de taxas e licenças, liquidação de faturas de água, 
marcação de reuniões técnicas, candidaturas a concursos, contactos de aprovisionamento, entrega 
de documentação diversa, entre outros, passam a ser tratados de uma só vez, permitindo aos 
munícipes terem acesso, no mesmo espaço físico de forma rápida e cómoda, a estes serviços, os 
quais anteriormente, se encontravam dispersos pelas diferentes divisões da CMI. 
 
Este conjunto de medidas implementadas nos últimos anos na CMI permitiu melhorar objetivamente o 
funcionamento dos serviços municipais, através do aumento da sua eficiência e da facilidade do 
acesso à informação por parte dos munícipes. 
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Fig. 4 – Serviços de Atendimento Integrado (SAI) da Câmara Municipal de Ílhavo. 

 

6.1.2 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

Os documentos de referência como o Programa Nacional de Ação para o Crescimento e o Emprego 
(PNACE) e o Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE), apontam 
para a necessidade da promoção de uma melhor administração pública, de modo a torná-la mais 
eficiente, moderna e aberta aos cidadãos, através de uma melhoria dos serviços, como da 
participação ativa, coesa e solidária dos cidadãos.  
 
Constata-se que o cumprimento dos objetivos, dentro deste fator crítico, implica tanto um esforço do 
governo e das suas instituições, como dos próprios cidadãos.  
 
Outro conjunto de tendências verifica-se ao nível da modernização tecnológica, no âmbito do Plano 
Tecnológico do Governo que aposta no conhecimento, tecnologia e na inovação numa perspetiva de 
desenvolvimento sustentável.  
 
Conclui-se que a criação do Serviço de Atendimento Integrado e a implementação de algumas das 
oportunidades de melhoria sugeridas anteriormente, podem vir a consolidar e a desenvolver uma 
nova forma de governança mais próxima dos cidadãos, eficaz, coerente e participativa.  
 
De facto “sendo a governança o conjunto de ações pelas quais os indivíduos e as instituições, 
públicas e privadas, administram seus problemas comuns”, e sendo o PDM à escala concelhia o 
instrumento local de gestão territorial mais importante, quer pela sua abrangência quer pelas várias 
valências que incorpora, com as quais interage direta e indiretamente naquilo que se denomina “o 
bem-comum” estabelecendo regras/princípios vinculativos de gestão territorial, parece claro, a este 
nível, que a sustentabilidade ambiental do PDM, terá de incorporar necessariamente o conceito de 
governança e bem assim o da boa governação. Cada vez mais a transparência e o rigor, seja na 
tomada de decisão, seja ao nível da sua execução, e consequentemente, na fase posterior de 
aplicabilidade da proposta de revisão do PDM, assumem-se como requisitos primordiais, a todos 
facultados de forma igualitária, e que devem promover a eficácia do plano.  
 
Do exposto e tal como observado pela CCDR-C (parecer constante da Ata da 8ª Reunião Plenária da 
CMC, de 15 de abril de 2013) o procedimento de AAE irá prosseguir logo após a aprovação e 
publicação do PDM, de Ílhavo com mecanismos que visam a monitorização das metas a atingir, 
utilizando ferramentas acessíveis à população, fomentando a participação e as regras da 
transparência requeridas para este importante instrumento de gestão territorial. 
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6.1.3 ANÁLISE SWOT 

Na tabela seguinte é apresentada a síntese da análise SWOT realizada para o fator crítico 
‘governança’. 
 
 
Tabela 16 – Análise SWOT para o fator crítico ‘Governança’ 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
• Reforma dos Serviços Municipais e das 

metodologias de gestão;  
• Serviço de Atendimento Integrado; 
• Disponibilização dos Regulamentos municipais 

e documentação relevante promovendo a 
transparência ao nível da política local; 

• Disponibilização de alguns serviços municipais 
on-line. 

• Os serviços municipais on-line encontram-
se a dar os primeiros passos; 

 

Oportunidades Riscos 

• Desenvolvimento de uma participação ativa, 
informada e responsável por parte dos 
munícipes; 

• Aumento dos serviços municipais 
disponibilizados pela Internet; 

• Melhoria na eficiência do serviço on-line; 
• Otimização do Serviço de Atendimento 

Integrado; 
• Utilização de novas tecnologias de informação e 

comunicação (incluindo SIG). 

• Mudança de atitudes e comportamentos 
por parte dos munícipes pode ser difícil de 
se verificar; 

• Alguma população do Município pode não 
possuir meios e conhecimentos 
suficientes para usufruir dos serviços on-
line; 

• Algumas medidas que visam uma 
modernização tecnológica estão 
dependentes da capacidade de 
investimento do Município. 

 
 
 

6.2 Gestão Territorial 

A Gestão Territorial relaciona-se com o planeamento e gestão do território e com as assimetrias locais 
e regionais, com a melhoria das redes viárias e dos transportes alternativos. 
 
O ordenamento do território é um instrumento fundamental para adequar as atividades e usos ás 
potencialidades de um dado espaço, por forma a, por um lado, minimizar a degradação do património 
ambiental e, por outro, permitir que sobre as potencialidades ambientais se afirmem novos pólos de 
desenvolvimento e novos fatores de competitividade. 
O Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de setembro (como desenvolvimento da Lei de Bases da Política de 
Ordenamento do Território e de Urbanismo - Lei n.º 48/98, de 11 de agosto) posteriormente alterado 
pelo Decreto-Lei nº. 316/2007, de 19 de setembro, na redação atual, e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, 
de 20 de fevereiro, estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 
 
As alterações entretanto ocorridas no Quadro de Instrumentos de Gestão requerem uma atualização 
dos planos municipais. Esta atualização implica uma avaliação ambiental quando os Planos 
Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) são suscetíveis de dar enquadramento a projetos 
que possam ter impactes ambientais significativos, de acordo com a sua natureza, conteúdo e 
incidência territorial. 
 
A análise e avaliação do FCD ‘Gestão territorial’ será feita tendo em conta a aplicação dos seguintes 
critérios e respetivos objetivos, de acordo com a seguinte tabela. 
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Tabela 17 – Critérios e Objetivos de Sustentabilidade para o FCD ‘Gestão Territorial’ 

FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade 

 

 

GESTÃO TERRITORIAL 

Planeamento do 
território 

Promoção de uma política integrada 
e coordenada de ordenamento, 
planeamento e gestão do território 

Áreas classificadas Promoção do estado de conservação 
favorável dos habitas 

Consolidação do sistema 
urbano 

Requalificação e/ ou revisão dos 
modelos de ocupação urbana 

Mobilidade e 
acessibilidade 

Melhoria das redes viárias e dos 
sistemas de transporte alternativos 

 
 
 

6.2.1 SITUAÇÃO ATUAL 

Em Portugal assume particular importância a questão das assimetrias regionais e locais em matérias 
condicionantes do desenvolvimento. Verifica-se a necessidade de dinamização de políticas, 
estratégias, planos e programas que contribuam para um sistema territorial mais equilibrado entre 
regiões interiores, litorais e ultraperiféricas. 
 
Verificou-se nestas últimas décadas, um considerável crescimento económico, que se traduziu na 
expansão das áreas urbanas. Este crescimento urbano intensivo e muitas vezes dissociado de um 
planeamento ambiental, tem vindo a pôr em causa a sustentabilidade das unidades territoriais. 
 
 
 
Planeamento do Território 

O Município de Ílhavo localiza-se a sul do distrito de Aveiro e faz parte da região Centro e do Baixo 
Vouga, situado numa ‘aglomeração urbana alargada’. O Município possui cerca de 38598 residentes 
(dados INE, 2011) que se distribuem numa área geográfica de 73,45 km2 (CAOP 2012.1), dividindo-se 
em quatro freguesias: São Salvador (cuja elevação a cidade ocorreu a 13 de julho de 1990), Gafanha 
da Nazaré (elevada à categoria de cidade a 19 de abril de 2001), Gafanha da Encarnação e Gafanha 
do Carmo. 
 
Do Município de Ílhavo destaca-se a freguesia de São Salvador como a mais populosa (16.597 
habitantes) seguida da freguesia da Gafanha da Nazaré com uma população (14.756 habitantes), 
(INE, 2011).  
 
O Município é atravessado no sentido Norte-Sul pelos canais da ria de Aveiro, designados por Canal 
de Mira e o Canal do Boco, que o caracterizam como local de enorme riqueza faunística e dum 
ecossistema de grande valor. As praias da Barra e da Costa Nova e o respetivo cordão dunar, a 
especificidade e o conteúdo histórico da Vista Alegre, da Colónia Agrícola, da Mata Nacional das 
Gafanhas conferem características únicas ao Município, representando um enorme potencial de 
valorização ambiental. 
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FIG. 5 – Localização do Município de Ílhavo 
 
 
 

Longitudinalmente, o Município é atravessado por 
dois importantes canais da Ria de Aveiro (Canal de 
Mira e Canal do Rio Bôco), os quais lhe conferem 
uma importante identidade com os recursos hídricos 
e naturais que lhe estão associados. 
 
A partir da década de 80 a população do Município 
tem vindo a evidenciar uma tendência de constante 
crescimento. 
 
A construção do Porto de Aveiro com as suas 
instalações centradas no nosso Município, bem como 
a construção do troço de ligação à A17 e, mais 
recentemente, da IP5/A25, que liga as belas praias 

da Costa Nova e Barra ao interior do país e à fronteira, e a implantação de duas zonas industriais no 
Município, a zona industrial da Mota e a zona industrial das Ervosas, vieram propiciar novas 
condições de dinamização económica, com predominância nos setores industriais e também no 
turismo.  
 
De referir ainda que com o aumento da pressão urbanística têm sido exigidas crescentes 
pormenorizações do ordenamento em PMOT’s de menor escala. O Município tem respondido a esta 
questão, mandando elaborar Planos de Urbanização e de Pormenor com o objetivo de qualificação do 
espaço urbano. 
 
Perante estas mudanças no Município, assim como a evolução das condições socioeconómicas, 
culturais e ambientais, foram sendo desenvolvidos outros instrumentos de gestão (e/ ou de apoio), 
nomeadamente o Plano Estratégico para o Concelho de Ílhavo (PEPCI), elaborado pela Universidade 
de Aveiro em 2000. 
 
 
 
Áreas classificadas 

O Município de Ílhavo congrega diferentes tipologias de áreas classificadas: destacando-se as zonas 
de sapal, marinhas de sal, frentes ribeirinhas, dunas da Gafanha e Mata Nacional, inseridas na Rede 
Natura 2000 e a Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro – PTZPE0004. A este nível torna-
se pois importante conter a dispersão urbana e as acessibilidades garantindo que o sistema de 
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ordenamento do território promove padrões sustentáveis de aglomeração urbana, tomando em 
consideração os riscos ambientais, nomeadamente, nos seguintes níveis: 
 

- Garantir a sustentabilidade ambiental local potenciando a interligação física e ecológica 
entre as áreas construídas dos centros dos aglomerados populacionais com as áreas envolventes de 
natureza agrícola, florestal e natural. 

 
- Promover a otimização da qualidade ecológica das áreas urbanas (biodiversidade, 

microclima e qualidade do ar). 
 
O ecossistema da Ria de Aveiro e a sua rede de canais proporciona uma enorme diversidade de 
habitats e paisagens que requerem ações concertadas de preservação e reabilitação ambiental de 
forma a promover o potencial turístico da região, a valorização do seu espaço cénico e o turismo de 
natureza, conforme reportado nas imagens que se seguem. 
 
Também a este nível a Proposta de Revisão do PDM consagra um conjunto de ações estratégicas de 
elevado potencial favorecendo a preservação dos valores naturais e dinamização de zonas ribeirinhas 
e dos ecossistemas marinhos presentes no espaço concelhio.    
 

    
Fig.6 – Frente Marítima (Barra e Costa Nova) 
 

     
Fig.7 – Frente Ria (Costa Nova/Canal de Mira, Rio Bôco, Jardim Oudinot ) 
 
 
   
Consolidação do Sistema Urbano 

O padrão do povoamento tem sido fortemente determinado pelo desenvolvimento dos traçados 
rodoviários. O desenvolvimento urbano linear ao longo dos principais eixos rodoviários, e a dispersão 
do edificado tem contribuído para a interseção dos núcleos urbanos, não se reconhecendo, em alguns 
casos, o seu princípio ou fim. 
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Tem se verificado ao longo dos anos uma duplicação da área da afetação urbana. De uma forma 
geral a estrutura urbana predominante do Município de Ílhavo reflete uma estrutura 
predominantemente linear dominada pelo modelo urbano tradicional (PDM em vigor), com as que 
características que seguidamente se enumeram: 
 

 Desenvolvimento ao longo da rede viária existente e dos seus percursos de derivação. 

 Tipologia arquitetónica caracterizada por uma proliferação de unidades habitacionais unifamiliares, sem 
critério de ordenamento. 

 Ordenamento ao longo das vias em lugares como a Gafanha da Encarnação e a Gafanha do Carmo, 
que estiveram associadas principalmente às atividades rurais. 

 Zona histórica caracterizada por uma malha urbana bastante densa feita à custa de ruas, travessas e 
‘becos’. 

 Subaproveitamento das áreas ribeirinhas, das áreas verdes e dos espaços públicos do ponto de vista 
ambiental. 

 
Entende-se pertinente sublinhar que as cidades pequenas/média dimensão têm dado um importante 
contributo quer no contexto do ordenamento do território quer no desenvolvimento de um sistema 
urbano equilibrado assumindo-se como um fator de modernização e de melhoria da competitividade 
local e regional. 
 
Durante este período de vigência foram realizadas importantes intervenções urbanísticas no âmbito 
da sustentabilidade e da humanização do território, centradas entre outras, na requalificação e 
revitalização dos núcleos urbanos (ex. Centro Histórico de Ílhavo), recuperação e qualificação de 
espaços verdes zonas de lazer, e execução de várias intervenções ao nível da execução de uma rede 
viária estruturante para o Município. Nas páginas seguintes contextualizam-se algumas das obras que 
na última década realçam estes domínios. 
 
Ressalva-se que a Proposta de Revisão do PDM vem dar continuidade à visão do ‘sistema urbano’ 
assente no conceito hierárquico, e bem assim à organização em ‘rede’ dos centros urbanos existentes 
potenciando oportunidades essenciais ao nível da qualidade de vida urbana, pelo que se considera 
que o modelo territorial proposto dará resposta aos problemas identificados. 
 
  

  
Fig.8 – Requalificação urbana e paisagística do Parque Illiabum (cidade de Ílhavo) 
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Fig.9 – Requalificação urbana e paisagística do Jardim do Mercado (cidade de Ílhavo) 

 

  
Fig.10 – Requalificação urbana e ambiental do Largo Amália Rodrigues e da Av. 25 de Abril (cidade de Ílhavo) 
 

     
Fig.11 – Requalificação urbana e ambiental do Centro de Ílhavo e Casco Antigo, S. Salvador 

 

  
Fig.12 – Remodelação do Jardim da Alameda Prior Sardo, Gafanha Nazaré 
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Fig. 13 – Requalificação urbana e ambiental: Frente Urbana e Frente Ria (Biaritz) da Costa Nova, Gafanha da Encarnação  

 
 
 
Mobilidade e Acessibilidade 

O Município de Ílhavo dispõe de uma localização privilegiada, situado no cordão litoral, entre os 
Municípios de Aveiro e de Vagos, inserindo-se numa zona dotada de excelentes meios de 
escoamento por via marítima, através  do Porto de Aveiro que, beneficiando de uma localização 
estratégica, contribui decisivamente para o desenvolvimento global de uma região com acentuadas 
características industriais.   
 
A Autoestrada n.º 1 e a Autoestrada n.º 25 (antigo Itinerário Principal n.º 5– IP5), vulgarmente  
designadas  por  A1  e  A25,  respetivamente,  assim  como  a  A17, promovem  e  facilitam  o  
desenvolvimento  de  todos  os agentes  económicos,  incluindo  o setor  turístico.  A A25 estabelece o 
eixo de ligação rodoviária à Grande Estrada de Tráfego Internacional E80 permitindo, a Sul, a 
acessibilidade a Lisboa, passando por Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém. Na direção Oeste/Este, 
proporciona a acessibilidade à fronteira de Vilar Formoso e, consequentemente, a diversos Países. 
 
A situação geográfica privilegiada do município, que faz parte integrante dos doze Municípios que 
constituem a Nomenclatura da Unidade Territorial Para Fins Estatísticos (NUT III) do Baixo Vouga, 
sendo detentora de um efetivo populacional de aproximadamente 400 000 habitantes, e não obstante 
a existência das vias de comunicação supra referidas apresenta todavia algumas carências ao nível 
da mobilidade, nomeadamente no que respeita aos transportes públicos. Dentro do Município, os 
serviços de transporte rodoviários de passageiros, encontram-se ainda muito condicionados pelo 
período escolar e tem uma oferta pouco diversificada para o que o Plano Municipal de Mobilidade e 
Transportes, em elaboração, virá dar um contributo positivo na colmatação das lacunas ainda 
observadas.  
 
Quadro 5 – Distâncias do centro Ílhavo aos Municípios da NUT III. 

 
 
O Município apesar de beneficiar de um sistema de vias nacionais, municipais, vicinais e florestais 
que se completam, cobrindo razoavelmente todos os seus aglomerados populacionais, continua a 
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evidenciar fragilidades no que à mobilidade diz respeito por via da evolução crescente da taxa de 
motorização e do aumento do volume de tráfego. 
 
De sublinhar que a passagem da antiga EN 109 pelo centro da cidade de Ílhavo sempre se afirmou 
como um elemento redutor da mobilidade, segurança e bem-estar dos seus habitantes. Esta situação, 
sobretudo na zona antiga da cidade, encontra-se presentemente minimizada por via das obras de 
regeneração urbana: RUCHI (Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo), que incluíram 
naquela requalificação as obras de beneficiação da EN109, contemplando a execução de passeios, a 
criação de zonas atravessamento com acesso a pessoas de mobilidade reduzida, a criação de zonas 
de estacionamento ordenado, e pavimentação.  
 

     
Fig.14 – Troço da EN 109 requalificado - Zona Histórica da Cidade de Ílhavo 

  
 
Por outro lado, nos demais troços da EN 109 (nascente/poente) que atravessam o Município de Ílhavo 
e tal como atrás se refere, foram igualmente realizadas obras de qualificação que incluíram: 
pavimentação, sinalização horizontal adequada e a beneficiação de passeios.  
 

   
Fig.15 – EN 109 parte Nascente/Sul (antes e depois da requalificação)  

 
Complementarmente, foram construídas vias de cintura em torno da cidade de Ílhavo, com o objetivo 
de reordenar o tráfego urbano e assim requalificar os padrões de mobilidade dentro da cidade, 
permitindo às pessoas usufruir dos espaços no centro da cidade para circulação pedonal e 
sociabilização.  
 
Acresce ainda a realização da 4ªfase da Via de Cintura Interna (VCI) que contribuirá para melhorar o 
equilíbrio do escoamento de tráfego ajudando a reduzir os congestionamentos essencialmente 
devidos a veículos pesados de mercadorias que assim serão desviados da cidade. Nas figuras que se 
seguem destacam-se algumas das vias de cintura desenvolvidas em anel em torno da cidade de 
Ílhavo. 
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Fig.16 – Circular Nascente / Ílhavo: Via da Obra da Criança  
 
 

  
Fig. 17 – Circular Nascente / Ílhavo: Via Filinto Elísio  
 
Também a Costa Nova foi alvo de um importante projeto de requalificação na sua rede viária. Esta 
obra considerou para além da requalificação da via rodoviária, a requalificação e proteção da margem 
poente do Canal de Mira, a execução de passeios e de uma pista ciclável contínua que permite a 
ligação entre as duas praias do concelho: Praia da Barra (freguesia da Gafanha da Nazaré) e Praia da 
Costa Nova (freguesia da Gafanha da Encarnação). 
      
 

   
 

   
Fig.18 – Requalificação do acesso viário à Costa Nova (frente Ria)  
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6.2.2 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

A tendência atual da ocupação e uso do solo em Portugal é negativa, estando longe de atingir os 
objetivos e metas desejáveis para o ordenamento do território e desenvolvimento regional do país 
(Antunes et al, 2007). 
 
No sentido de se atingirem estas metas sustentáveis é necessária uma articulação integrada entre os 
vários instrumentos das diferentes políticas sectoriais. Deste modo verifica-se que um cenário futuro 
do Município de Ílhavo sem a implementação das propostas da Revisão do PDM de Ílhavo, traria 
dificuldades no que respeita à concretização de muitas da políticas, planos, programas e projetos em 
vigor, tendo em conta as alterações verificadas ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial e ao desenvolvimento de novos instrumentos. Estes implicam ajustes / alterações e deste 
modo necessitam de articulação/consolidação com o PDM. 
 
As medidas presentes na Proposta de Revisão do PDM que visam a contenção do sistema 
urbano pretendem contrariar a tendência de dispersão do povoamento e consequente 
expansão irracional da ocupação do solo e das infraestruturas, nomeadamente, a expansão 
urbana linear. A este nível a revisão do PDM propõe uma visão sobre o ‘sistema urbano’ 
assente no conceito hierárquico, e bem assim na organização em ‘rede’ dos centros urbanos 
existentes potenciando oportunidades essenciais ao nível da qualidade de vida urbana. O 
modelo urbano que se configura ambiciona: 
 

• Reforçar e consolidar os núcleos urbanos existentes (antigos) ou ‘centro-urbano’; 

• Criação de novas centralidades – áreas urbanas mais recentes (por vezes afastadas 
dos núcleos urbanos antigos (existentes) nas várias sedes de freguesia, as quais se 
podem enquadrar e denominar como ‘sub-centros’ estabelecendo uma hierarquia para a 
estrutura urbana municipal; 

• Redefinição dos perímetros urbanos que passam a afirmar-se como o resultado (ou 
somatório) da identificação dos seguintes perímetros: 1. solos urbanizados, 2. solos 
onde se podem equacionar a urbanização de forma programática e 3. solos afetos à 
estrutura ecológica necessária ao equilíbrio do sistema urbano.  

• Aproximar as “periferias” (áreas peri-urbanas ou áreas urbanas não consolidadas), 
em especial aquelas que se apresentam na interface de ligação às áreas urbanas 
consolidadas, ao modelo de “cidade campestre”. Ou seja, a proposta de revisão do 
PDM promove a coexistência nessas mesmas áreas das funções: 1. Residenciais, 2. 
Comerciais e de 3. Serviços, ou seja procura a maximização dos padrões atuais de 
conforto de segurança e de qualidade associados à vida moderna. 

   
Globalmente os objetivos e os projetos/propostas que consubstanciam a proposta de revisão do PDM 
permitem a consolidação do tecido urbano e a estabilização dos seus remates com os espaços 
conexos de classes de uso diferenciado e o progressivo ordenamento do território concelhio numa 
escala hierarquizada.  
 
Na próxima figura evidencia-se a Proposta de Sistema Urbano definido para o Município de 
Ílhavo numa lógica “não expansionista” centrada nas áreas já consolidadas, na redefinição dos 
perímetros e no modelo de “cidade campestre” o que se traduz num acréscimo dos perímetros 
urbanos de cerca de 11% em relação à situação atual (PDM em vigor). 
 
Relativamente à cidade de Ílhavo o sistema urbano apresenta-se delineado para o interior das vias de 
cintura, com exceção das Zonas da Barquinha e da Coutada (pré-existências). 
 
Já em relação à cidade da Gafanha da Nazaré a alteração mais significativa ao nível de sistema 
urbano diz respeito à eliminação da classificação do solo como área agrícola complementar. 
 
Quando ao território da Gafanha da Encarnação e do Carmo o objetivo principal é a promoção de 
novas centralidades. Desta forma, favorecendo a fixação das atividades complementares 
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características das zonas centrais e a identificação, das mesmas como áreas centrais por parte da 
população. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      
 
 
Fig. 19 – Proposta de Revisão do PDM: SISTEMA URBANO  
 
 
 
No que diz respeito às questões da mobilidade e da acessibilidade perspetiva-se uma evolução, no 
domínio das infraestruturas rodoviárias, no sentido da melhoria e resolução dos atuais problemas de 
tráfego e de circulação, que assentará na execução escalonada (no tempo e no espaço), das vias 
previstas no PRN 2000, na continuidade da execução das propostas do PDM e consequente 
hierarquização de toda a rede rodoviária municipal conducente ao estabelecimento de uma correta 
política de ordenamento do território, que contribua decisivamente para o desenvolvimento regional 
equilibrado. É de destacar neste âmbito, pela sua importância, o Plano Municipal de Mobilidade e 
Transportes (em elaboração) e as propostas de Ligação da Estrada da Mota ao Município de Vagos, 
através do reperfilamento da Estrada Florestal nº 1 incluindo a proposta da nova ponte intermunicipal, 
e de Reformulação da antiga Circular Externa à Cidade de Ílhavo - ligação da EN 109, passando pela 
ZI Ervosas ao nó da Via de ligação à A 17.  
 
Relativamente às acessibilidades internas será dada prioridade à melhoria da mobilidade entre as 
freguesias.  
 

Perímetros urbanos  
 
 
Ílhavo 
Gafanha da Nazaré 
Gafanha da Encarnação e Gafanha 
do Carmo  
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Considera-se assim que, sem a implementação da Proposta de Revisão do PDM, continuará a 
registar-se um défice de ligações que aproveitem as potencialidades da localização privilegiada do 
Município e toda a sua envolvente territorial. 
 

 
Fig. 20  – Proposta de Revisão do PDM: REDE VIÁRIA  
 
 
Já em relação às áreas classificadas a Proposta de Revisão do PDM teve em conta as Orientações 
de Gestão PSRN 2000 para o concelho de Ílhavo (relatório técnico) e um conjunto de intervenções 
ambientalmente favoráveis, previstas e contextualizadas em várias das UOPG apresentadas (ver 
Tabela 28 e Relatório do plano) e que se reforçam mutuamente, promovendo o estado de 
conservação dos seus habitats naturais de reconhecido valor ambiental. As propostas de RAN, REN e 
Rede Natura 2000 / ZPE visualizam-se nas próximas figuras. 
 
 

     
 

Fig. 21 – Proposta de Revisão do PDM: RAN, REN e REDE NATURA 2000/ZPE  

2 - Reformulação da antiga 

Circular Externa à Cidade de 

Ílhavo - ligação da EN 109, 

passando pela ZI Ervosas ao 

nó da Via de ligação à A 17 

1 - Ligação da Estrada da Mota ao 

Município de Vagos, através do 

reperfilamento da Estrada 

Florestal nº 1 – nova ponte 

intermunicipal  

 

RAN REN ZPE 
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6.2.3 ANÁLISE SWOT 

Tabela 18 – Análise SWOT para o fator crítico ‘Gestão Territorial’ 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
• Localização geográfica privilegiada do Município 

(Terra/ Ria/ Mar); 
• Condições geográficas do Município (o caráter ameno 

do clima, a planura, a luminosidade); 
• Qualidade, diversidade e a dimensão apelativa das 

suas condições naturais; 
• Grandes equipamentos; 
• Concentração de atividades comerciais e serviços 

nas áreas centrais; 
• Elementos de singularidade do tecido urbano. 

• Degradação de alguns dos espaços públicos; 
• Subaproveitamento das áreas ribeirinhas, das áreas 

verdes e espaços públicos do ponto de vista da 
ambiental; 

• Fragilidades ao nível das acessibilidades internas e 
nalguns casos pontuais (externas); 

• Construção urbana ao longo das vias; 

Oportunidades Riscos 
• Tendência de constante crescimento da população; 
• Reformulação e reorganização do sistema urbano 

num modelo hierárquico, consolidando os núcleos 
urbanos existentes e criando novas centralidades; 

• Redefinição e estabilização dos perímetros urbanos e 
promoção da qualidade de vida moderna nas 
periferias (áreas urbanas não consolidadas); 

• Desenvolvimento de instrumentos de gestão eficazes 
e articulados, como o PEPCI, PIORIA, POOC, PROF, 
PROT-C, Rede Natura 2000, etc; 

• Criação de corredores verdes multifuncionais e 
promoção da conservação favorável dos habitats 
naturais;  

• Necessidade de articulação do PDM com estes 
instrumentos; 

• Adequar os instrumentos de planeamento ao novo 
RJIGT; 

• Maior sensibilização das entidades para a 
vulnerabilidade dos sistemas naturais e para a 
necessidade de controlar a ocupação do solo; 

• Melhoria da mobilidade interna do concelho e 
intermunicipal; 

• Valorização e otimização dos espaços públicos; 
• Aumentar o potencial da acessibilidade ao Porto de 

Aveiro. 

• Há uma grande sobreposição de tutelas em relação 
às áreas naturais; 

• Tendência para a urbanização linear apoiada nas vias 
de comunicação; 

• A EN 109 não tem capacidade de escoar eficazmente 
o intenso tráfego diário; 

• Degradação do canal do Boco e do canal de Mira e 
das suas margens (assoreamento). 

 
 
 

6.3 Turismo e Património Cultural 

O Turismo e Património Cultural relacionam-se com a valorização das potencialidades endógenas do 
Município e da sua envolvente regional, com a definição dos núcleos históricos e a salvaguarda de 
tecidos e valores patrimoniais. A temática central do turismo municipal assenta slogan “O Mar por 
Tradição”, tratando-se, portanto, do elemento mais marcante da sua história, com a nota adicional de 
o Município ser a “Capital Portuguesa do Bacalhau”.  
 
Dos recursos turísticos naturais do Município de Ílhavo destacam-se a sua frente atlântica, a Ria de 
Aveiro, a Mata Nacional das Dunas das Gafanha e a antiga Colónia Agrícola, a flora (incluindo 
diversas árvores classificadas como de interesse público), os peixes (do Mar e da Ria), os bivalves e 
as aves, para além da qualidade cénica associada aos planos de água. Dos recursos turísticos não 
naturais destacam-se o património arquitetónico (diversificado e que inclui os palheiros da Costa 
Nova, o bairro operário da Vista Alegre e o farol da Barra, o Forte da Barra, entre outros), os Museus 
Marítimo de Ílhavo (incluindo os seus pólos, o Navio Museu Santo André e o Aquário de Bacalhaus) e 
Histórico da Vista Alegre, o artesanato (pintura cerâmica e miniaturas de embarcações), os centros 
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culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré e a gastronomia, centrada no Bacalhau mas também 
padas e folares de Vale de Ílhavo, marisco e peixe. Para além disto, o Município é muito procurado 
para a prática de desportos náuticos, por residentes e visitantes, em especial o surf e o bodyboard 
nas praias e o windsurf e o kitesurf tanto nas praias como no Canal de Mira. Também a náutica de 
recreio e a canoagem são práticas vulgarizadas associadas ao associativismo local. 
 
A análise e avaliação deste FCD será feita tendo em conta a aplicação dos seguintes critérios e 
respetivos objetivos, de acordo com a seguinte tabela. 
 
 
 
Tabela 19 – Critérios e Objetivos de Sustentabilidade para o FCD ‘Turismo e Património Cultural’ 

FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade 

TURISMO E 
PATRIMÓNIO 
CULTURAL 

Estratégia Turística Municipal  

Valorização turística dos recursos naturais 
existentes 
 
Compatibilidade da atividade turística com 
os recursos naturais existentes. 

Adequabilidade dos 
Empreendimentos turísticos 
aos valores naturais 
existentes 

Adequação aos valores naturais presentes 
na área de implantação. 

Património Cultural  
Criação da Carta do Património Municipal 
Reabilitação/dinamização dos Núcleos 
Históricos  

Valores culturais e 
associativismo 

Salvaguarda e promoção dos tecidos e 
valores patrimoniais. 

 
  
 
 

6.3.1 SITUAÇÃO ATUAL 

O Município, pelas suas qualidades paisagísticas e climáticas, apresenta grandes potencialidades 
turísticas no que respeita ao turismo natural e histórico-cultural. O turismo tem um peso relativamente 
importante na economia concelhia, mas está ainda longe do aproveitamento das potencialidades 
existentes, constituindo uma aposta central do Município, sobretudo a partir dos últimos anos da 
década de 90. 
 
Nesta medida, afigura-se crucial elaborar uma Carta do Turismo Municipal, assente numa estratégia 
que potencie o Município como um destino turístico de excelência. Para tal é fundamental apostar na 
qualidade urbana, no tratamento paisagístico, no adequado dimensionamento da rede viária, na oferta 
a nível cultural, entre outros, que contribuem para criar um todo coerente e atrativo quer para o 
turismo quer para o próprio investimento no setor. Para além disso é fundamental diversificar a oferta 
de amenidades e equipamentos de qualidade com vocação turística. 
 
A sazonalidade na época estival e a concentração espacial nas praias caracterizam a atividade 
turística no Município de Ílhavo. O facto de o potencial turístico do Município estar ainda muito longe 
das suas potencialidades, recomenda a prossecução de estratégias que assentem na 
desconcentração espacial destas atividades e no ordenamento das já existentes. A concretização 
deste potencial implicará também articulação e uma aposta na qualificação urbana, no tratamento 
paisagístico, no adequado dimensionamento da rede viária, na oferta cultural, entre outros fatores, 
que contribuam para criar um todo coerente e atrativo quer para o turista quer para o agente 
económico do setor. Existindo já implantada uma rede de equipamentos culturais de qualidade é 
fundamental investir na reabilitação de equipamentos desportivos e vocacionados para a náutica e os 
desportos náuticos. A reorganização da oferta turística, vocacionando-a para natureza, o 
ordenamento territorial desta atividade e o investimento em infraestruturas e equipamentos “amigos 
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do ambiente” devem ser as prioridades para conjugar os valores naturais e económicos presentes de 
forma harmoniosa. 
 
A este nível a Proposta de Revisão do PDM promove uma clara mais-valia ao ‘virar o Município para a 
Ria’ e no remate da frente urbana, com a definição de UOPG’s específicas de valorização da Frente 
Ribeirinha (Gafanha da Encarnação e do Carmo), e a requalificação ambiental e paisagística da 
Frente Marítima com a dinamização de um Parque de Dunas na Costa Nova.  
 
 
 
Estratégia Turística Municipal 

O que fundamenta o Turismo enquanto setor especial de intervenção para o Município de Ílhavo é o 
reconhecimento do delicado equilíbrio entre os imperativos da salvaguarda dos valores ambientais e 
patrimoniais (tanto na perspetiva preventiva como curativa) e da criação de condições económicas, 
financeiras e de qualidade de vida para os munícipes. Esta dualidade tem por pano de fundo comum 
um território policêntrico, uma comunidade com uma identidade forte em torno do Mar mas 
com subidentidades igualmente vincadas e marcantes, arreigada nos seus valores tradicionais mas 
indutora e recetiva à inovação e à mudança, adepta da prática desportiva, dinâmica e dinamizadora. 
 
Para reforço e viabilização das opções estratégicas anteriores – reforço da capacidade hoteleira 
assente em temáticas turísticas sólidas no Município de Ílhavo e integração e reforço do caráter único 
do destino “Ria de Aveiro”, é fundamental o incentivo a que as atividades e os agentes económicos 
do setor turístico assentem as suas características distintivas na Cultura, na História, no Património, 
na Gastronomia e nos Recursos Naturais, municipais e regionais, assegurando assim a maior 
genuinidade e perenidade do Município e da região enquanto destinos turísticos e, simultaneamente, 
contribuir para a valorização das atividades económicas tradicionais e dos seus recursos económicos 
endógenos (produtos da pesca, artesanato, etc…). 
 
Assim, a Estratégia Turística Municipal, em consonância com as estratégias regionais e nacionais, 
privilegia as seguintes temáticas: 
  

o “O mar por tradição”, slogan municipal que resume a ligação municipal à atividade económica, 
histórica, cultural, museológica, etnográfica e gastronómica da pesca do Bacalhau nos mares 
gelados da Terra Nova e da Gronelândia (e que beneficia dos factos de o veleiro bacalhoeiro 
“Santa Maria Manuela”, símbolo nacional da tradição marítima portuguesa, quer em termos de 
construção naval quer em termos epopeia histórica da pesca longínqua em inícios do século 
passado, ter o seu porto de abrigo no Município de Ílhavo, da existência do Navio Museu 
Santo André e dos recém inaugurados “Aquário de Bacalhaus” e do CIEMAR – Centro de 
Investigação e Empreendedorismo,  pólos do Museu Marítimo de Ílhavo) e ainda da 
extraordinária qualidade cénica dos planos de água da Ria de Aveiro e do Oceano Atlântico 
(ancorados no Farol da Barra, o mais alto farol português e nos “palheiros” da Costa Nova) ao 
nível do “Touring Cultural e Paisagístico” e da “Gastronomia”; 

  
o Relacionado com esta temática mas no âmbito do “Turismo Náutico” a náutica de recreio 

(especialmente a não motorizada – Vela) e os desportos náuticos nos planos de água 
marítimo e da Ria de Aveiro (surf, windsurf, kitesurf, bodyboard, canoagem e remo, pesca, 
passeios de barco “moliceiro” à vela e outros); 

  
o Também relacionado com a temática marítima, no domínio do “Touring Cultural e 

Paisagístico” e “Gastronomia”, a subtemática dos produtos da pesca associada às atividades 
tradicionais e que se centraliza noutros produtos da pesca (e da apanha) para além do 
Bacalhau e que são as espécies de peixes e mariscos associados à costa marítima ilhavense 
e à Ria de Aveiro e no artesanato local e regional; 

  
o A indústria criativa e a história associada à “Vista Alegre” e à porcelana. Marca com 

extraordinário reconhecimento nacional e associada ao requinte e à qualidade no mercado 
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internacional, à “Vista Alegre” está associado bairro operário, ou industrial, da Fábrica. A Vista 
Alegre tem em funcionamento o Museu Histórico da Vista Alegre e permite ainda visitas 
guiadas à Fábrica e à Capela de Nossa Senhora da Penha de França, monumento nacional 
desde 1910. A “Feira dos Treze” e as festas da Vista Alegre estão associados a esta 
temática. O “Touring Cultural e Paisagístico” tem aqui motivos fortes para se desenvolver, em 
torno de temáticas singulares, no contexto nacional, localizada fora das áreas com maior 
concentração turística, apelativas durante todo o ano e com potencial para desconcentrar a 
proveniência dos visitantes. 

  
o Também associado aos produtos turísticos “Touring Cultural e Paisagístico”, “Gastronomia” e 

ao “Turismo de Natureza”, complementarmente à temática anterior, o Carnaval e as “padas” 
(pão) e folares de Vale de Ílhavo e o património arquitetónico da Capela da Ermida e do Solar 
da Quinta da Ermida, o património natural do Canal do Boco (em especial as aves), e as 
Minas das Castelhanas concentrados na área geográfica a sul da cidade de Ílhavo, conjugam-
se numa temática única, em torno da ruralidade e da história locais. 

  
o O “Turismo de Natureza” e o “Touring Cultural e Paisagístico” adequam-se também à zona 

constituída pela antiga Colónia Agrícola e pela Mata Nacional que, para além da história 
associada à colonização de espaços agrícolas e fertilização de antigas dunas se adequa 
particularmente aos passeios pedestres, de bicicleta ou a outra atividades de animação no 
domínio da aventura. Esta zona conta também com recursos no domínio do turismo religioso, 
dada a presença do santuário mariano de Schoenstatt e com áreas desportivas já instaladas 
– skatepark, piscinas, circuito de manutenção, campos de ténis e outros estando também 
prevista a instalação de um centro de estágios. Neste âmbito do “Turismo de Natureza” deve 
ser acompanhada e estudada a evolução do caravanismo bem como da prática do campismo. 

  
o Ainda enquadrados no “Touring cultural e paisagístico” destacam-se, pela sua programação e 

qualidade arquitetónicas, o Centro Cultural de Ílhavo e o Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré, que, tem conquistado um lugar especial no panorama cultural regional e cujo apelo é 
complementar a todos os tipos de produtos turísticos existentes. 

 
o O desenvolvimento do produto turístico “Sol e Mar”, deve fazer uso de um planeamento do 

território para gerir adequadamente a concentração espacial das atividades (sem, no entanto, 
limitar o crescimento sustentado deste produto turístico no município) e a diversificação de 
mercados turísticos. O Touring Cultural e Paisagístico, o Turismo de Natureza, o Sol e Mar e 
o Turismo Residencial devem apoiar-se nos equipamentos culturais existentes – museus e 
centros culturais, mas também na ampla rede de equipamentos desportivos dispersa pelo 
território municipal com especial atenção aos cais e ancoradouros, à rede ciclável e a rede de 
percursos pedestres. O uso do transporte coletivo de passageiros – terrestre e fluvial, no 
âmbito do turismo, deve ser incentivado e gerido do ponto de vista do ordenamento territorial, 
integrando as perspetivas municipal (mobilidade interna) e regional (em especial no contexto 
“Ria de Aveiro”). 

  
o O “Turismo Náutico”, pela sua importância para o Município de Ílhavo, para a “Ria de Aveiro” 

e para o Centro Litoral (PROT C) deve também ser objeto de estudo aprofundado de forma a 
que os investimentos efetuados e a efetuar neste campo permitam o seu desenvolvimento 
harmonioso, pleno e indutor de todos os benefícios associados à atividade turística, já que as 
condições naturais existentes, a capacidade empresarial instalada, a cultura e história locais, 
os hábitos de prática desportiva local, a procura existente e crescente, nacional e 
internacional nas suas variantes, a estratégia nacional e regional preconizada, a fácil 
compatibilização com os ativos naturais e até as condições climatéricas, todas concorrem 
para que se constitua como o mais relevante produto turístico do Município e da região. A 
prevista Marina na Barra constitui-se como uma infraestrutura e equipamento fundamental 
para este desenvolvimento estratégico. 

 
o Pelas suas características e valores naturais a Ria de Aveiro está considerada como uma 

zona de importância internacional, reconhecida para o efeito como Zona de Proteção 
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Especial, de acordo com a Diretiva 79/409/CEE. Atendendo à área do Município inscrita em 
ZPE, bem como às inúmeras espécies de aves que usam a laguna como zona invernada, 
passagem em rotas de migração e locais de reprodução, a observação de aves ou 
“Birdwatching”, a conjugar com as demais complementaridades já referidas, bem como com 
os usos e costumes das populações locais, podem ser mais valias a explorar na área do 
turismo e de aproximação às questões da sustentabilidade ambiental. 

  
o Finalmente, os eventos e iniciativas, que devem adequar-se às temáticas estratégicas 

(municipais e regionais) de forma a dar visibilidade ao território, contribuir para a capacitação 
empresarial (incluindo as vertentes de inovação e de articulação com os setores de atividade 
tradicionais) e para a qualificação da oferta turística, sendo desenvolvidos 
complementarmente aos restantes produtos turísticos com especial atenção à “Gastronomia”. 
   

   
 

  

 

 

 
 

 
 

FIG. 22 – Praia da Costa Nova 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
FIG. 23 – Praia da Barra 
 

  
FIG. 24 – Ria de Aveiro 
 
 
 
Adequabilidade dos Empreendimentos turísticos aos valores naturais existentes 

Para o efetivo aumento da capacidade de alojamento municipal, deve ter-se especial cuidado com as 
tipologias de empreendimentos turísticos a instalar, adequando-os em termos de sustentabilidade, 
seja ao nível da eficiência energética, hídrica e na preferência por materiais mais amigos do ambiente, 
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por forma a que tais tipologias além da qualidade pretendida possam evidenciar um adequado 
enquadramento paisagístico e o respeito pelos valores naturais locais.  
 
Na sequência da opção estratégica municipal para o turismo importa promover a oferta de 
alojamentos para o que o “Turismo Residencial” instalado seja objeto de estudo mais detalhado no 
sentido de se vir a adequar ao modelo estratégico preconizado numa ótica da sustentabilidade.  
 
A este nível importará incentivar a utilização de materiais de baixo impacto ambiental na 
reabilitação/requalificação/construção dos empreendimentos turísticos e a certificação ambiental nas 
suas diversas valências (certificação energética, certificação hídrica...) bem como a sua certificação 
no domínio do turismo de natureza.  
 
 

Património Cultural 

O Município de Ílhavo é detentor de valores patrimoniais merecedores de serem relevados e, bem 
assim, fazê-los configurar na proposta de revisão do PDM, com vista à sua salvaguarda e valorização. 
 
O Património compreende a permanência e construção de valores coletivos que facilmente 
identificamos e nos valoriza enquanto comunidade. Interpretar, proteger, salvaguardar e valorizar a 
riqueza patrimonial herdada é, sem dúvida, um gesto puro de respeito por quem teceu, ergueu e 
trouxe até nós essas memórias vivas do passado. 
 
O Plano Diretor Municipal, enquanto instrumento de natureza regulamentar, estabelece o regime de 
uso do solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização de 
redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de 
garantia da qualidade ambiental, visando entre outros objetivos, estabelecer os princípios e as regras 
de garantia da qualidade ambiental e da preservação do património cultural. 
 
Para o efeito o património cultural do concelho foi devidamente catalogado, caracterizado e 
regulamentado em documento próprio, a produzir para o efeito: Carta de Património. De acordo com 
este documento – Carta de Património – todos edifícios alvo de classificação nos termos do 
enquadramento legal vigente, serão identificados segundo o seu valor patrimonial e histórico sendo 
posteriormente validados pelos Órgãos Autárquicos que, após proposta técnica, validarão as 
respetivas atualizações da Carta de Património (ver Estudos de Caracterização Volume I, Cap. 11 – 
Património). 
 
Pela sua importância, deverão também ficar salvaguardadas na elaboração da Carta de Património, 
as seguintes propostas: 
 

- Alteração dos limites (desenho) do Núcleo Histórico de Ílhavo, em conformidade com o 
projeto de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI). 
 
- Propor a Frente Urbana de Ria da Costa Nova, como conjunto de interesse nacional. 
 

Com a elaboração da Carta do Património procedeu-se a um levantamento documental, exaustivo 
tanto quanto possível, com vista à recolha, catalogação e análise sobre o património cultural do 
Município estabelecendo-se as regras de salvaguarda e valorização. Em fase subsequente, será 
efetuado um estudo histórico, antropológico, de caráter científico, que enquadre cabalmente as mais 
variadas cambiantes culturais do Município de Ílhavo, nomeadamente origem e evolução, questões 
sociais, culturais, económicas, políticas, urbanas e arquitetónicas. 
  
Tendo por base aqueles pressupostos, e no que ao património histórico-cultural do Município de 
Ílhavo diz respeitos, importa, pela sua relevância destacar: 
 

 Forte da Barra ou Castelo da Gafanha (séc.XVII) e Núcleo edificado; 
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 Capela Nª Sª da Penha de França (séc. XVII); 

 Igreja Paroquial de São Salvador (séc.XVIII); 

 Capela Nª Sª Pranto (séc.XVIII); 

 Núcleo histórico de Ílhavo: Becos, a antiga EN 109, Rua de Alqueidão, Rua Arcebispo 
Pereira Bilhano, Rua de Serpa Pinto e Rua de João de Deus; 

 Bairro (antigo) dos pescadores, em Ílhavo 

 Quinta do Paço da Ermida: Paço, Capela e Jardim (séc.XVII); 

 Alguns edifícios com características ou pormenores do ‘Movimento Arte Nova’ (Vila 
Africana, Vila dos Cestinhos, Vila Vieira, etc.); 

 Edifício da Antiga Fábrica de Chicória (Gafanha da Encarnação); 

 Fábrica de Porcelana da Vista Alegre e o seu ‘Bairro Industrial’ (séc.XIX); 

 Farol da Barra (séc. XIX) e espaço envolvente; 

 Costa Nova: Existe estudo específico, conducente ao Plano de Urbanização da Costa 
Nova, com determinações sob o ponto de vista da salvaguarda e valorização do 
Património Cultural seus emblemáticos «Palheiros»; 

 Casa da Gafanhoa; 

 Museu Marítimo de Ílhavo (2001); 

 Navio Museu Santo André; 

 Biblioteca Municipal (2005); 

 Jardim Oudinot; 

 Seca do Milena. 
 

  
FIG. 25 – Teatro e Museu da Vista Alegre 
 

  
FIG. 26 – Casa Gafanhoa (Museu Municipal) e Museu Marítimo de Ílhavo 
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FIG. 27 – Farol da Barra e Navio Museu Santo André 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG. 28 – Jardim Oudinot (antes e depois) 
 

 

 
FIG. 29 – Edifício da Biblioteca Municipal de Ílhavo (antes e depois) 
 
 
 
Valores Culturais e Associativismo 

Reconhecem-se, hoje, no Município outros valores de patrimoniais que, não foram catalogados no 
PDM (1999). Será necessário contemplá-los na proposta de revisão do PDM, conforme a Lei n.º 
107/2001 de 8 de setembro, incluindo-os na Planta de Condicionantes devidamente enquadrados na 
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro (estabelece as bases da política e do regime de proteção e 
valorização do património cultural). 
 
Neste item pretende-se analisar a dinâmica Sócio-Cultural do Município de Ílhavo que, apesar de ser 
constituído por apenas 4 freguesias é, no entanto, rico no que diz respeito ao seu tecido associativo. 
As associações do Município (desportivas, culturais, recreativas, etc) imprimem-lhe uma forte 
dinâmica capaz de atrair pessoas de outros Municípios vizinhos.  
 
O artesanato, para além da pintura artística cerâmica, conta ainda com vários artesãos que realizam 
miniaturas de barcos e outros instrumentos utilizados na faina marítima.  
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Quanto à gastronomia, o bacalhau tem um lugar de destaque no concelho, destacando-se todos os 
pratos confecionados à base de bacalhau, a caldeirada de enguias, marisco ou o peixe fresco. Os 
folares e o pão de Vale de Ílhavo são outras das sugestões da gastronomia local. 
 
As mais de 20 associações culturais do concelho possibilitam um grande dinamismo cultural, 
completado por iniciativas municipais como as Festas do Município. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
FIG. 30 – Posto de Turismo e Centro Cultural de Ílhavo 
 

 

 

 

 

 

 
 
FIG. 31 – Pintura artística cerâmica e Artes Marítimas 
 

 

 

 

 

 

 
 
FIG. 32 – Pão e Folar de Vale de Ílhavo 
 
 
 

6.3.2 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

A manter-se a tendência atual, num cenário futuro, com o fluxo crescente de turistas, prevê-se um 
aumento da pressão na faixa litoral do território do município, nomeadamente ao nível do fluxo de 
visitantes sazonais da Praia da Barra e Costa Nova, podendo acarretar impactes ambientais 
negativos como diminuição da qualidade das águas superficiais, degradação do sistema dunar, 
aumento da erosão costeira, etc. Na proposta de Revisão do PDM pretende-se contrariar/atenuar 
estes problemas através da implementação de uma série de medidas oportunamente enunciadas. 
 
Como tal, é importante combater a sazonalidade (através da criação, promoção, valorização e 
associação a temáticas turísticas passíveis de serem desenvolvidas todas as épocas do ano e ainda 
do direcionando dos fluxos turísticos para áreas menos sujeitas à pressão turística estival como o 
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Canal do Boco, o sapal, as Dunas da Gafanha, a antiga Colónia Agrícola, o salgado, as Minas da 
Castelhana ou outras áreas. A adequabilidade dos empreendimentos turísticos e dos produtos 
turísticos implantados ou a implantar às características naturais dos espaços é fundamental e deve 
ser também considerada a minimização do tráfego em transporte individual motorizado para a 
preservação do ponto de vista ambiental, ecológico e paisagístico. 
 
Em particular o Turismo de Natureza e o Turismo Náutico (na sua vertente não poluente), e que cada 
vez mais procurados, devem ser incentivados apresentando-se como oportunidades importantes de 
contacto com os recursos naturais do município e ao mesmo tempo da tomada de consciência da sua 
fragilidade e importância de preservação e conservação. 
 
O contributo da Revisão do PDM será fundamental no sentido de dar resposta às necessidades do 
município decorrentes do fluxo previsivelmente crescente de turistas, e proporcionando o 
aproveitamento de novas oportunidades turísticas no concelho ao longo de todo o ano. 
 
 
 

6.3.3 ANÁLISE SWOT 

Tabela 20 – Análise SWOT para o fator crítico ‘Turismo e Património Cultural’ 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• Recursos Naturais, em especial a ria, mar e mata 
nacional; 

• O património histórico e cultural associado à pesca do 
bacalhau; 

• Grande extensão de areal e boa qualidade da água das 
praias; 

• Património histórico, cultural e arquitetónico; 
• Equipamentos museológicos e culturais modernos e 

bem equipados; 
• Gastronomia – a narrativa do Bacalhau, a qualidade do 

peixe e marisco locais, as padas e folares de Vale de 
Ílhavo; 

• Hábitos de prática desportiva e existência de 
equipamentos desportivos; 

• Cultura e forte identidade coletiva. 

• Reduzida capacidade de alojamento tradicional e 
empreendimentos turísticos de tipologias pouco 
diversificadas; 

• Carência de infraestruturas e equipamentos de apoio ao 
recreio náutico face à procura existente e, nalguns 
casos, necessidade de reabilitação das mesmas; 

• Inexistência de infraestruturas náuticas para acolher 
embarcações à vela de dimensão média (entre os 30 e 
os 50 pés); 

• Concentração espacial do turismo nas praias; 
• Concentração temporal do turismo – sazonalidade; 
• Fraca interligação da Marginal Ribeirinha (Ílhavo/ Aveiro) 

com os espaços urbanos; 
• Desvalorização das áreas de salgado e de sapal. 

Oportunidades Riscos 

• Tendência de aumento da procura do turismo de 
natureza, náutico e do touring cultural e paisagístico; 

• Valorização crescente (nacional e internacional) dos 
produtos gastronómicos associados a Ílhavo - peixe, 
bacalhau e marisco; 

• O património histórico e cultural associado à Vista 
Alegre; 

• O património histórico e cultural associado à Costa 
Nova; 

• Os eventos náuticos e gastronómicos; 
• Tendência de aumento da procura, de atividades 

lúdicas, das ciclovias, dos percursos pedestres, do 
birdwatching e outras atividades de contacto com a 
natureza. 

• A diversidade e complementaridade dos produtos 
turísticos existentes na Região de Aveiro/Ria de Aveiro. 

• Promoção dum maior relacionamento entre a Ria e os 
espaços urbanos; 

• Promoção turística concertada pelos onze municípios da 
CIRA / Ria de Aveiro: Campanha promocional dos 
Produtos da Ria; 

• Qualificação urbanística em algumas zonas do 

• Aumento da pressão na faixa litoral do território 
(possibilidade de aumento dos impactes ambientais 
negativos); 

• Forte crescimento urbanístico, fruto da pressão 
urbanística nas zonas das praias; 

• Degradação e desvalorização do património histórico e 
cultural; 

 



 
 

AAE / Relatório Ambiental | junho de 2013                                                                                                         63                                                                                                                                                                                                                           

Município. 

6.4 Biodiversidade e paisagem natural 

A biodiversidade e paisagem natural relacionam-se com a conservação da natureza, com a variedade 
e riqueza dos ecossistemas, com a prevenção e minimização de riscos naturais e tecnológicos. 
 
O Município de Ílhavo reúne ao nível do espaço físico natural que o caracteriza, condições naturais de 
elevado valor ecológico e ambiental, nomeadamente no que respeita à Ria de Aveiro e sua 
envolvente, possuindo uma enorme riqueza faunística e um ecossistema de grande valor. 
 
A análise e avaliação deste FCD será feita tendo em conta a aplicação dos seguintes critérios e 
respetivos objetivos, de acordo com a seguinte tabela. 
 

Tabela 21 – Critérios e Objetivos de Sustentabilidade para o FCD ‘Biodiversidade e Paisagem Natural’ 

FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade 
 
 
 

BIODIVERSIDADE E 
PAISAGEM 
NATURAL 

Conservação da 
Natureza 

Utilização sustentável de recursos naturais 
privilegiando a existência de corredores 
ecológicos 

Consolidação dos 
ecossistemas e habitas 

Evitar a fragmentação dos ecossistemas e 
habitats 

Riscos naturais Gestão do Risco de Incêndio Florestal e 
Prevenção de Cheias e Inundações 

 
 
 

6.4.1 SITUAÇÃO ATUAL 

Conservação da Natureza, Consolidação dos Ecossistemas e Habitats 

A Ria de Aveiro possui águas relativamente calmas e pouco profundas e uma vegetação que constitui 
uma boa fonte de proteção, abrigo e alimento, tendo assim uma importância acrescida pois constitui 
um berçário de muitas espécies aquáticas que aí procuram refúgio até atingirem o tamanho e 
autonomia necessários, para se aventurarem em espaços mais abertos. A laguna é também utilizada 
como zona de nidificação e de descanso pela avifauna durante a migração. Esta zona também uma 
fonte importante de matéria orgânica que é introduzida no meio marinho durante a maré vazante.  
 
 

  
FIG. 33 – Avifauna da Ria de Aveiro 
 
 
 
Do ponto de vista ambiental estas zonas húmidas são extremamente importantes, devido à 
capacidade de retenção de metais pesados, provenientes de fontes de poluição diversas, visto que os 
sedimentos e materiais em suspensão tendem a concentrar-se no fundo e dada a grande quantidade 
de organismos filtradores, tanto de origem animal como vegetal. A vegetação ripária que envolve 
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estas zonas, cumpre uma função semelhante, retendo grandes cargas poluentes, provenientes de 
fontes adjacentes à laguna, quer urbanas, quer agrícolas. As zonas lagunares têm no entanto, 
grandes fontes de vulnerabilidade, que dependem das suas características intrínsecas e da área 
envolvente. 
 
 

 
FIG. 34 – Vegetação Ripária da Ria de Aveiro 

 

 

Zona de Proteção Especial – Rede Natura 2000 

O Município de Ílhavo integra áreas classificadas como Zonas de Proteção Especial (ZPE) criadas ao 
abrigo da Diretiva Aves (nº 79/409/CEE) e Zonas Especiais de Conservação (ZEC) criadas ao abrigo 
da Diretiva Habitats (nº 92/23/CEE) estando estas Diretivas harmonizadas e transpostas para a 
legislação nacional pelo D.L. n. 140/99, de 24 de abril, com a redação posteriormente criada através 
do D.L. n. 49/2005, de 24 de fevereiro e Resolução de Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 5 de 
junho de 2008, criado ao abrigo da Diretiva 79/ 409/ CE (Aves) em 1988. A Ria de Aveiro enquanto 
Zona de Proteção Especial Ria de Aveiro (PTZPE 0004) possui orientações de gestão, que são 
dirigidas prioritariamente para a conservação das aves aquáticas e passeriformes migradores, 
designadas por ‘Espécies alvo de Orientações de Gestão’ (PSRNatura 2000). Possui, no total, uma 
área global de 51.406,63 ha, dos quais 30.669,71 ha compõem a área terrestre e, 20.736,92 ha a 
área marinha. 
  
No que respeita ao Município de Ílhavo 31% do seu território integra-se em áreas classificadas e 
destas 4% evidenciam a classificação de PTZPE 0004. As tabelas que se seguem indicam os valores 
naturais (espécies protegidas) a proteger e enumeram as orientações de gestão estabelecidas no 
RELATÓRIO DA DELIMITAÇÃO DA REDE NATURA 2000 – PZE RIA DE AVEIRO que incorpora os 
documentos da Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo. 
 

Valores naturais 

 

Orientações de gestão 
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De realçar que, do ponto de vista dos efeitos ambientais, da proteção dos valores naturais em 
presença é particularmente relevante o facto de a Rede Natura 2000 estar concluída o que permitiu 
definir e ‘transpor’ todos os elementos do PSRN2000 (ZPE Ria de Aveiro) ao nível dos valores 
naturais e das orientações de gestão e correspondentes limites para a Carta de Condicionantes 
correspondente à escala do Município, ou seja, do plano.  
  

Riscos Naturais 

Os riscos naturais resultam de “acontecimentos fora do normal, regidos pela interação de vários 
elementos físicos do planeta e que podem, devido à sua extensão e gravidade tornar-se em 
catástrofes naturais”. Para o Município de Ílhavo aqueles que, pelas suas características são mais 
suscetíveis de causar impactes negativos sobre a população e o ambiente/paisagem são: a erosão 
costeira, o risco de cheias e inundações, risco sísmico e risco de incêndios florestais. 
 
 
 

 Erosão costeira

No que concerne ao Município de Ílhavo o principal risco natural que lhe está associado é a erosão 
costeira. De facto, com uma frente marítima de 7 Km, a elevada fragilidade dos sistemas dunares das 
Praias da Barra e Costa Nova, com uma topografia bastante baixa, um clima de agitação marítima 
forte, associados à crescente diminuição da adução dos sedimentos à costa, provocam um processo 
erosivo de grande intensidade onde é notório o recuo da linha de costa naquela faixa litoral, e onde 
podem ocorrer avanços do mar que chegam a causar risco para os aglomerados urbanos daquelas 
localidades. 

  

 
A coexistência de determinadas condições atmosféricas tais como: - marés vivas; - forte agitação 
marítima; e – vento forte, em especial na direção Sul e/ou Sudoeste, tendem a agravar o potencial 
destrutivo daquele efeito natural. 
 
Os fenómenos de erosão costeira na costa ocidental entre Ovar e a Marinha Grande são de tal modo 
importantes e reais que foi desenvolvido um Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC Ovar-
Marinha Grande, presentemente em fase de Revisão) vertido na RCM n.º 142/2000 de 20 de outubro 
e mais recentemente na redefinição e reavaliação das intervenções a realizar nesta área conforme 
estatui o Despacho n.º 22400/2009 de 9 de outubro. 
 
Salienta-se, volvidos 9 anos desde a aprovação do POOC-OMG que as alterações profundas 
registadas na evolução da linha de costa (com taxas de recuo e galgamentos marinhos cada vez mais 
frequentes que põem em risco alguns aglomerados urbanos e tem conduzido a perdas efetivas de 
território) justificaram a sua revisão conforme dispõe o Despacho n.º 22400/2009 de 09 de outubro, na 
tentativa de se colmatarem: i) a desatualização de algumas propostas, ii) a fraca uniformidade no 
tratamento das faixas terrestre e marítima de proteção, iii) os lapsos, incorreções e deficiências 
cartográficas existentes, iv) aumentar a flexibilidade dos planos de praia; v) promover a 
funcionalidades específicas e a adequação das estruturas de apoio à atividade balnear, e a vi) 
execução das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. A revisão do POOC-OMG pretende 
assegurar o ordenamento desta zona costeira de forma ordenada, sustentável, segura e competitiva, 
e assente numa gestão responsável e integrada da zona costeira. 
 
É neste âmbito que a Revisão do PDM ao englobar o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT) com a respetiva elaboração da Planta de Condicionantes (Recursos Naturais - 
Recursos hídricos – Domínio hídrico) configura uma proposta para a (LMPAVE e DPH) – ver Relatório 
de Propostas – que teve como metodologia, os resultados finais do trabalho desenvolvido e a 
adequação da informação da equipa Polis Litoral da Ria de Aveiro, tendo em vista a demarcação da 
frente marítima e recuperação do sistema dunar e demais delimitações que abrangiam as margens 
lagunares do Canal de Mira e Rio Bôco, baseada nos critérios elaborados pela ARH-C (2011), 
validados pelo Instituto da Água, IP (INAG). 
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Importa referir ainda a este nível que a proposta da elaboração da Linha da Máxima Preia-Mar de 
Águas Vivas Equinociais (LMPAVE) para o Litoral Centro assume particular relevância para o Plano 
de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande, bem como para os Planos Diretores 
Municipais. É neste contexto que as ações de recuperação dunar assumem particular importância, já 
que não só efetuam a missão principal de sustentação do avanço do mar, mas também exercem uma 
missão lúdica da qual, sob o ponto de vista turístico e ambiental, há que tirar o máximo partido. 
 
A Proposta de Revisão do PDM promove e potência nas suas várias UOPG’s (ver Relatório de 
Delimitação de UOPG’s) os seguintes efeitos:   

- Valorizar, diversificar e garantir os usos e as funções da orla costeira; 
- Proteger os ecossistemas naturais e assegurar a exploração sustentável dos recursos; 
- Melhorar as condições de vida das populações, reforçar e melhorar as infraestruturas e 
equipamentos; 
- Promover o turismo de qualidade; 
- Minimização de riscos.  

 
Ainda para fazer face à erosão costeira verificada no Município de Ílhavo procedeu-se à construção 
de novos esporões e ao reforço dos já existentes, bem como à alimentação artificial das praias e à 
construção dos passadiços com vista à proteção dos ecossistemas dunares. 

 
 

 
FIG. 35 – Imagens dos Passadiços Costa Nova e Barreiras de Proteção para reforço do cordão Dunar 

 

   
 

   
FIG. 36 – Imagens ilustrativas do fenómeno de erosão costeira na Praia da Barra (junto ao apoio de praia «Off-shore») e medidas de intervenção 
– Reposição de areias e instalação de Geobags – sob a supervisão da Agencia Portuguesa do Ambiente, em julho de 2012. 
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 Risco de Cheias

Toda a área lagunar da Ria de Aveiro (que no concelho de Ílhavo detém uma frente de água de 45 
km) evidencia elevada vulnerabilidade às inundações, sendo estas indissociáveis do efeito de maré 
oceânica, potenciado sob condições climáticas adversas, tais como, chuvas torrenciais (com aumento 
dos caudais fluviais), baixas pressões a N/NW de Portugal e altas pressões a S/SW associadas a 
ventos fortes de Sul, que originam sobre-elevações do nível do mar.  

  

 
A morfodinâmica da embocadura da Ria de Aveiro depende ainda do nível do mar e do regime de 
ondas do Nordeste Atlântico. Estes últimos, associados à disponibilidade sedimentar, determinam e 
tem condicionado a erosão que ocorre no litoral da Ria de Aveiro, que, obviamente, agrava os efeitos 
e os riscos de cheias. Outro fator marcante do risco de cheias advém das características orográficas 
da Bacia do Vouga (tipo vale-encaixado) que, em caso de condições climatéricas adversas origina a 
subida do nível das águas fluviais de uma forma rápida e intensa nas áreas terrestres confinantes 
(áreas de risco). Outro fator, não menos importante, que contribui para um incremento do risco de 
cheia prende-se com o grau de impermeabilização dos solos (ocupação urbana).  
 
As áreas de maior vulnerabilidade para a ocorrência de cheias no Município de Ílhavo são além da 
Costa Nova e Barra, as zonas aplanadas e de muito baixa altitude, nomeadamente as adjacentes ao 
Canal de Mira (a área marginal da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo) e Rio Bôco 
(Zona Marginal da Gafanha da Boavista e da Barquinha). Esta temática foi objeto de análise na Carta 
de Risco de Cheias (ver Capa VII – Outros Elementos) da Proposta de Revisão do PDM. 
 
 
 

 Risco Sísmico

Portugal situa-se numa área de média atividade sísmica, uma vez que se encontra na aba da Placa 
Tectónica Euro-Asiática e próximo da falha ativa que o separa da Placa Africana. O Município de 
Ílhavo está situado numa zona de intensidade sísmica VII, consoante a Escala de Mercalli. De acordo 
com a escala, se ocorrer um sismo no Município, este produz danos ligeiros nos edifícios de boa 
construção, danos médios nos edifícios de alvenaria corrente e danos consideráveis nos edifícios de 
má construção, sendo também previsíveis a ocorrência de danos em algumas infraestruturas gerais 
de fornecimento de água, gás eletricidade e saneamento.  

  

 
 
 

 Riscos de Incêndios florestais

A análise do risco de incêndio assenta em duas bases cruciais: área florestal e declive. As áreas 
florestais são naturalmente passíveis ao fenómeno e, consoante o declive, este pode potenciar o 
efeito destruidor, pois acelera a sua propagação. 

  

 
Sendo o Município de Ílhavo caracterizado essencialmente pela suavidade dos seus declives, e não 
obstante a existência de outros elementos de risco (edificações, áreas industriais, atos dolosos, etc.) a 
proximidade do Município ao mar/orla marítima, assume-se como elemento marcante da amenidade 
do seu clima, pelo que a classe de perigosidade de risco de incêndio predominante é de: Média e 
Baixa Perigosidade. 
 
Contudo, a existência de cerca 1838 ha de área florestal na área concelhia, faz sobressair 
determinadas zonas como mais suscetíveis ao risco de incêndio e cujos efeitos destruidores são, 
naturalmente, também mais elevados. Para o efeito foi criado o Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) que procura planear, programar, e operacionalizar a organização 
e execução de um conjunto de ações de prevenção, pré-supressão incluindo a reabilitação de áreas 
ardidas, concretizando os objetivos nacionais (do PNDFCI), com vista a aumentar a resiliência do 
território aos incêndios florestais, reduzir a incidência dos incêndios, melhorar a eficácia e eficiência 
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do ataque e da gestão dos incêndios, recuperar e reabilitar os ecossistemas e comunidades e adotar 
uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 
 
De acordo com o PMDFCI (2011/2015) elaborado para o Município, no mapa de prioridades estão 
identificadas as áreas de maior interesse a proteger e onde existe maior necessidade de vigilância 
contra os incêndios florestais. Assim, de acordo com os objetivos de defesa e proteção da floresta, 
identificaram-se as zonas de risco de incêndio alto e muito alto, assim como zonas críticas, espaços 
florestais de recreio tendo em conta a preservação e salvaguarda de áreas florestais, áreas florestais 
urbanas e outras áreas a proteger do fogo (ver Mapa de Risco de Incêndio, do PMDFCI).  
 

   
FIG. 37 – Mata nacional das Dunas da Gafanha da Nazaré 
 
 
Para o Município constituem prioridade de defesa a Mata Nacional da Gafanha, a mancha florestal a 
Sul Sudeste do Município (eixo Ermida - Vale de Ílhavo - Ervosas), parques de merendas e 
campismo, e por fim, a bomba de combustível a Sul da A25, confinante com a Colónia Agrícola. 
 
No sentido de enfrentar a generalidade das situações relativas a potenciais catástrofes nas temáticas 
ligadas à Proteção Civil nos termos da Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho, da Comissão Nacional 
de Proteção Civil, foi elaborado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Ílhavo, 
designado como Plano Geral cujo âmbito de aplicação territorial e administrativo se circunscreve ao 
Município de Ílhavo. 
 
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC) procura otimizar uma capacidade de 
resposta mais capaz no sentido de, em caso de situação de emergência declarada, permitir que os 
meios de imediato consigam entrar no terreno, dando a garantia de uma resposta rápida e 
coordenada na prestação do socorro à população de modo a enfrentar a generalidade das situações 
de emergência que se admitem poder vir a provocar situações de Proteção Civil no Município. 
 
 
 

6.4.2 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

A crescente pressão populacional no município de Ílhavo pode originar a ocorrência de alguns 
impactes negativos nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ambiental e ecológico, 
nomeadamente em áreas de povoamento mais denso, turísticas (sistemas dunares), zonas 
industriais, etc. Algumas das propostas presentes na Revisão do PDM de Ílhavo visam contrariar/ 
atenuar estes impactes. 
  
A área de sapal pode vir a sofrer grandes reduções, em resultado da realização de obras de 
drenagem para expansão de terrenos agrícolas e para construção de acessos às margens da laguna 
em ambas as margens do canal de Mira. A vegetação encontra-se degradada, nomeadamente ao 
nível das comunidades de junco, verificando-se em algumas zonas o desaparecimento do coberto 
vegetal.  
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O abandono total da extração de sal e os efeitos das correntes nos muros de proteção poderá levar à 
degradação total das salinas ou ao seu desaparecimento caso sejam reconvertidas para pisciculturas. 
As salinas constituem importantes áreas de refúgio de marés e alternativa na procura de alimentação, 
quando as zonas habituais estão submersas ou são perturbadas. A transformação ou destruição das 
salinas deixa assim, algumas espécies de aves sem habitat alternativo. 
 
A caça ilegal, incluindo a caça fora de época, seja o abate direto ou a perturbação provocada pelo 
exercício da caça a outras espécies, contribui para a diminuição da biodiversidade na Ria de Aveiro.  
 
A intensificação da agricultura através de monoculturas cerealíferas em detrimento de outros usos 
como leguminosas e pousios e a utilização de agroquímicos poderão provocar o decréscimo da 
diversidade de habitat e consequente diminuição na disponibilidade alimentar e de locais importantes 
para a alimentação, em especial de passeriformes migradores de matos e bosques. 
 
 
 

6.4.3 ANÁLISE SWOT 

Tabela 22 – Análise SWOT para o fator crítico ‘Biodiversidade e Paisagem Natural’ 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
• Diversidade de sistemas aquáticos – Oceano 

Atlântico, Ria de Aveiro, linhas de água e 
lagoas; 

• Diversidade faunística do sistema ecológico da 
Ria de Aveiro; 

• Existência de um Plano Municipal de 
Emergência e Proteção Civil; 

• Existência de um Plano Municipal da Defesa 
da Floresta Contra Incêndios;  

• Existência do POOC Ovar Marinha-Grande. 

• Falta de espaço de interação com a Ria; 
• Alguma vegetação, característica da 

envolvente às linhas de água, danificada e 
por vezes inexistente; 

• Ocorrência de inundações por cheias nas 
zonas baixas; 

Oportunidades Riscos 
• A Ria de Aveiro constitui uma área de grande 

interesse para uso de recreio, turismo e 
educação ambiental; 

• Fortes recursos paisagísticos; 
• Aumento dos percursos pedonais e cicláveis; 
• Possibilidade de uma maior interação dos 

núcleos urbanos com a Ria;  
• Zona costeira com elevadas potencialidades: 

paisagística, ecológica, turística e económica; 
• Atualização do Plano Municipal de Emergência 

de Ílhavo; 
• Identificação dos locais do município mais 

suscetíveis aos riscos naturais e tecnológicos. 

• Perda da diversidade biológica; 
• Degradação do ambiente em áreas de 

povoamento denso, turísticas e em zonas 
industriais; 

• Aumento da degradação dos sistemas 
dunares; 

• Redução da área de sapal; 
• Degradação total das salinas; 
• Aumento dos riscos naturais e 

tecnológicos. 

 
 
 

6.5 Qualidade do Ambiente 

A qualidade do ambiente relaciona-se com todos os aspetos relativos à qualidade da água bem como 
à sua utilização de forma mais racional e eficiente, ao saneamento básico, à gestão dos resíduos, à 
qualidade do ar e proteção do solo. A análise e avaliação deste FCD será feita tendo em conta a 
aplicação dos seguintes critérios e respetivos objetivos, de acordo com a seguinte tabela. 
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Tabela 23 – Critérios e Objetivos de Sustentabilidade para o FCD ‘Qualidade do Ambiente’ 

FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade 

QUALIDADE 
DO AMBIENTE 

Qualidade da Água, 
Águas Residuais e 
Resíduos 

Promoção do Uso eficiente da água  

Melhoria das infraestruturas de saneamento básico 

Gestão integrada dos resíduos sólidos 

Qualidade do Ar 
Garantir uma boa qualidade do ar em áreas 
urbanas 

Solo e floresta Preservação e proteção do solo e floresta 

Riscos Tecnológicos 
Prevenção de incêndios urbanos, de acidentes no 
transporte de matérias perigosas e de acidentes 
industriais graves 

 
 
 
 

6.5.1 SITUAÇÃO ATUAL 

Qualidade da Água  

 Águas de natureza superficial – o território municipal encontra-se recortado sob o ponto de vista 
hidrográfico, por uma rede hidrográfica relativamente densa, constituída pelo sistema hidrográfico da 
Ria de Aveiro, do qual fazem parte a Bacia Hidrográfica do Vouga e a Sub-bacia do Rio Boco. As 
linhas de água do Município são de dois tipos: - Água doce: rios, ribeiros e valas; e, – Água salgada: 
Braços de Ria (Esteiros). 
 

Água doce – O sistema hidrográfico da Ria de Aveiro é dominado pelo Rio Vouga e seus 
afluentes (Águeda, Cértima e Caima). Os rios Antuã, Caster, Fontela, Levira e Boco 
constituem também parte importante do sistema hidrográfico da Ria. 

 

 
 
 

 Água salgada – O Município é atravessado no sentido Norte-Sul pelos Canais de Mira e de 
Ílhavo (Canal do Boco), que definem uma divisão tripartida do território: uma estreita 
faixa litoral entre o Mar e o Canal de Mira, uma área central, entre este canal e o 
Canal de Ílhavo e uma área interior, a nascente do Canal de Ílhavo. 

 
 

 Águas de natureza subterrânea – No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, existem 
dois sistemas aquíferos principais: o sistema Quaternário e o sistema multiaquífero Cretácico. 
 
O Sistema Quaternário

 

 é o sistema mais superficial. Com uma área de 650 km2 no setor da Orla 
Ocidental, a ele, afluem, por recarga direta e/ ou por infiltração, águas da chuva e regadio que, 
posteriormente, descarregam no mar e na Ria, na rede hidrográfica ou, ainda, em outros aquíferos 
subjacentes. A predominância de uma agricultura e exploração pecuária intensivas constitui uma 
potencial fonte de poluição destas águas, devido à infiltração no solo de águas de lixiviação dos 
terrenos ou das próprias águas de rega contaminadas com fertilizantes e pesticidas que não foram 
absorvidas pelas plantas. 
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O Sistema Cretácico

 

 é considerado um sistema multiaquífero pelo facto de se combinarem formações 
permeáveis, semipermeáveis e impermeáveis. Devido à intensa exploração do sistema aquífero 
profundo, tem sido observado um decréscimo significativo dos níveis piezométricos, verificando-se a 
formação de uma pronunciada depressão piezométrica na zona de Aveiro – Gafanhas, atingindo 
valores da ordem dos 40 a 50 metros abaixo do nível do mar. Este fenómeno potencia o risco de 
deterioração da qualidade da água do Cretácico por via da sua contaminação com águas de níveis 
aquíferos com maior grau de salinização. 

Torna-se pertinente fazer referência, em termos de origens de água de natureza subterrânea 
destinadas à produção de água para consumo humano, à captação das Minas da Castelhana (no 
sistema aquífero do Quaternário) que pela sua elevada vulnerabilidade à contaminação, foi alvo de 
um estudo hidrogeológico (janeiro de 2004), tendo em vista a definição e delimitação dos respetivos 
perímetros de proteção (Portaria n.º 73/2012 de 23 de março). 
 
De igual modo existem ainda no Município 6 furos de captação (no sistema aquífero Cretácico) 
destinados à produção de água para consumo humano (JK1 – Moitinhos, PS2 – Moitinhos, AC1 – 
Lagoa, JK2 – Colónia Agrícola, AC3 – Gafanha da Nazaré, PS1 – Barra) com profundidades que 
oscilam entre os 250 e os 300 metros de profundidade, os quais foram recentemente alvo de 
regulamentação para a delimitação dos seus perímetros de proteção (Portaria n.º 311/2012 de 10 de 
outubro). 
 
Atualmente, devido à intensa exploração aquífero do Cretácico e, ao facto de a zona de recarga estar 
limitada ao seu setor oriental (zona Este) onde afloram as unidades permeáveis, a monitorização dos 
níveis piezométricos das captações utilizadas para o abastecimento público, torna-se determinante na 
gestão estratégica deste recurso hídrico. Paralelamente, a defesa do Cretácico passa, a curto prazo, 
por uma maior exploração dos recursos hídricos superficiais, nomeadamente, ao nível da Bacia 
Hidrográfica do Vouga, onde não há escassez de água, possibilitando, simultaneamente, a 
regularização de caudais ao longo do ano (controlo de cheias nos meios urbanos). 
 
Relativamente ao Sistema de Distribuição de Água para consumo humano o Município de Ílhavo 
tem uma taxa de cobertura de 100%. A qualidade da água distribuída tem mantido ao longo dos anos, 
níveis de qualidade de elevada excelência

 

, consubstanciados pelo baixo índice de incumprimentos 
registados ao nível dos vários Programas de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) elaborados e 
anualmente aprovados pela entidade competente conforme estatui a legislação vigente (DL n.º 306/07 
de 27 agosto).  

Consta-se que o sistema geral de distribuição de água encontra-se dividido em 4 (quatro) ZONAS DE 
ABASTECIMENTO distintas. A zona de abastecimento de Moitinhos, ZA1, com duas origens próprias 
(Furos: JK1 e PS2), e que em condições operativas normais distribui água exclusivamente de 
natureza subterrânea.  
 
As restantes Zonas de Abastecimento: ZA2 (Ílhavo), ZA3 (Gafanhas) e ZA4 (Barra/Costa Nova) 
possuem também origens próprias (Minas da Castelhana: MC, e os furos: AC1, JK2, AC3 e PS1) 
sendo o caudal de distribuição reforçado pela água entregue, em alta, através do Sistema Regional do 
Carvoeiro, no ponto entrega (reservatório R7) construído para o efeito no lugar da Lagoa (S. 
Salvador). De referir a existência de uma quinta zona de abastecimento (ZA5) que abastece em 
exclusivo a área portuária do Porto de Aveiro (APA) sendo gerida por este entidade. 
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Zonas de Abastecimento  
ZA1 – Moitinhos 
ZA2 – Ílhavo 
ZA3 – Gafanhas 
ZA4 – Barra / Costa Nova 
ZA5 – Área portuária APA 
 

Zona de Abastecimento Populações servidas Origens de água 

ZA1 (MOITINHOS) 
Ervosas; Moitinhos; Carvalheira; 

Vale de Ílhavo; Ermida; Quinta do 
Leitão; Lagoa do Junco; 

Furos: JK1 e PS2 

ZA2 (ÍLHAVO) 
Ílhavo; Chousa velha; Vista 

Alegre; Coutada; Ribas; Corgo 
Comum Gafanha da Boavista;  

Gª. D’Aquém; Coutada; 

Água do carvoeiro (R7) + Minas 
Castelhana (MC) 

+ Furo (AC1)  

ZA3 (GAFANHAS) 
Gª. Nazaré; Zona Industrial da 

Mota; Colónia Agrícola; Gª. 
Carmo; 

Gª. Encarnação;  

Água do carvoeiro (R7) + Minas 
Castelhana (MC) 

+ Furos (AC1+ AC3 + JK2) 
 

ZA4 (BARRA / COSTA NOVA)) Barra e Costa Nova  
Água do carvoeiro (R7) + Minas 

Castelhana (MC) 
+ Furos (AC1+ AC3 + Jk2 + PS1) 

ZA5 (PORTO DE AVEIRO) Área portuária do Porto de Aveiro Captações de furo, próprias 

  
Fig. 38 – Resumo das Zonas de Abastecimento, Populações Abastecidas e Origens de Água  
 
 
Acresce que o detalhe do sistema de distribuição de água foi objeto de desenvolvimento no âmbito do 
Estudos de Caracterização: Volume II, Cap. 15 – Infraestruturas. Na próxima figura visualiza-se 
distribuição geográfica das zonas de abastecimento acima identificadas, as quais permitem um nível 
de atendimento à população da ordem dos 100% para o território concelhio. 
 

 
Fig. 39 – Distribuição Espacial da Zonas de Abastecimento no Município de Ílhavo 
 
 
Importa referenciar, pela sua importância, a reformulação do modelo de gestão e exploração em baixa 
de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, de que resultou a criação de uma 
empresa em regime de parceria pública denominada Águas da Região de Aveiro, S.A. (AdRA). Trata-
se de uma sociedade anónima integrada no setor empresarial do Estado, que tem como acionistas a 
AdP – Águas de Portugal, S.A.,  em representação do Estado, com 51% do capital social. Os 
restantes 49% do capital social são detidos por dez acionistas, os municípios de Águeda, Albergaria-
a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e Ovar, 
em percentagens diferenciadas.  
 
A AdRA, S.A. inicia a sua atividade enquanto entidade gestora (EG) em de maio 2010, assumindo 
como missão a prestação em baixa do serviço de abastecimento de água e de saneamento de forma 
sustentável, a satisfação dos clientes e das partes interessadas, com os níveis de qualidade, 
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quantidade, segurança e continuidade adequados os objetivos estratégicos de âmbito nacional, 
regional e local.  
 
Presentemente, o Sistema das Águas de Região de Aveiro abrange uma área de 1.500km2 onde 
reside uma população de cerca de 350.000 habitantes (a que correspondem cerca de 120 mil 
clientes). 
 
 
 
Águas Residuais 
 
No que respeita às águas residuais resultantes de atividades antropogénicas, suscetíveis de afetar a 
qualidade da água quer na origem (subterrânea, e superficial), quer ao nível da água de consumo 
humano, regra geral, estas, apresentam-se com um caráter disperso na malha urbana e/ou 
concentradas em pólos industriais. 
 
As unidades dispersas na malha urbana (exemplo: unidades de restauração, bebidas e pequenas 
empresas, serralharias, oficinas e serviços) são geradoras de efluentes de natureza, essencialmente, 
orgânica incorporando alguns metais pesados, detergentes, óleos e gorduras. 
  
Os principais pólos industriais, responsáveis pela produção de grande parte dos efluentes de natureza 
industrial, no município de Ílhavo são: 

- Zona Industrial da Mota; 
- Zona Industrial das Ervosas; 
- Zona Industrial adjacente ao Terminal bacalhoeiro (APA), onde se localizam as indústrias de 

transformação do bacalhau e derivados da pesca. 
 

De seguida, são resumidamente caracterizados os principais tipos de efluentes líquidos produzidos 
pelo tecido industrial municipal: 
 

- Efluentes da indústria de bacalhau e derivados de produtos de pesca são genericamente 
caracterizados por elevadas concentrações de sólidos em suspensão e de matéria orgânica 
carbonatada e azotada, produtos biocidas e elevadas quantidades de sal. Presentemente, apenas 
algumas destas unidades industriais ligaram os seus efluentes ao Sistema Municipal de Drenagem de 
Águas Residuais. A maioria rejeita-os na Ria possuindo licenças provisórias de utilização de domínio 
hídrico (algumas das quais já caducadas). Futuramente, deverá encontrar-se uma solução equilibrada 
e uniforme para o tratamento e destino final dos efluentes das indústrias do setor do bacalhau e do 
pescado, por parte das entidades competentes (ARH-Centro). 

 
- Efluentes da fabricação de produtos químicos, em que se destaca pela sua dimensão e 

importância, a unidade industrial da Bresfor (Indústria de Formol, que produz formol e resinas de areia 
– formaldeído, situada na Gafanha da Nazaré), cujos efluentes são caracterizadas por uma forte 
carga orgânica, com formaldeído (composto dificilmente biodegradável) e são tratadas numa ETAR da 
empresa.  

 
- Efluentes da indústria da cerâmica de barro branco (azulejo e produtos refratários, artigos 

cerâmicos para uso doméstico, de ornamentação e sanitário), que se caracterizam pela presença de 
grandes quantidades de sólidos em suspensão, os quais são sujeitos a processos de decantação e, 
posteriormente, descarregados no meio hídrico envolvente (solo ou linha de água). 

 
Os efluentes de origem agrícola são constituídos pelas águas de rega e águas da drenagem natural 
dos terrenos, que têm como destino final os meios hídricos ou infiltração nos solos. Os principais 
poluentes que lhes estão associados são os nitratos, fosfatos e potássio que provêm de adubos, 
estrumes e pesticidas aplicados nas culturas e que não são absorvidos na totalidade. 
 
No que respeita ao Sistema Municipal de Drenagem das Águas Residuais (rede de coletores 
gerais e ramais domiciliários que ligam as redes prediais ao sistema de tratamento e rejeição final 
coletivo público), a taxa total de cobertura a nível concelhio, em 2010, era de cerca de 70%.  
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Dada o orografia do território municipal os diversos sistemas de drenagem de águas residuais 
correspondem no essencial à distribuição administrativa das 4 freguesias, podendo incluir-se alguns 
sub-sistemas de drenagem. 
 
Uma referencia particular para as povoações da Barra e Costa Nova, integrantes das freguesias da 
Gafanha da Nazaré e da Gafanha da Encarnação que, pelo potencial turístico que encerram e à forte 
sazonalidade no período balnear, requereram especiais cuidados ao nível do dimensionamento 
(grandes variações de caudais afluentes) e da execução das respetivas redes de drenagem de AR. 
Ambas as localidades estão dotadas de redes de drenagem eficazes com índices de cobertura e 
atendimento superiores a 99% o que tem contribuído como um indicador ambiental de elevada 
ponderação para efeitos da atribuição do galardão da Bandeira Azul àquelas praias urbanas.  
 
Atendendo à orografia «muito pouco acentuada» do Município, principalmente a Poente, os sistemas 
de drenagem entretanto executados e a seguir referenciados, tem como principal característica a 
implementação de numerosos sistemas elevatórios em pressão, por forma a se viabilizar o transporte 
das águas residuais drenadas nas condições de escoamento adequadas. Naturalmente que este 
requisito tem como consequências diretas, um maior investimento inicial e também maiores encargos 
de exploração (custos energéticos na recolha) e de manutenção.  
 
Atualmente, o Município de Ílhavo, integra os seguintes sistemas de recolha de águas residuais 
domésticas e industriais: 
 

Redes drenagem de AR (2012)  Cobertura 
(%) 

- Sistema de drenagem de AR de Ílhavo 75% 

- Sistema de drenagem de AR da Gafanha da Nazaré 40% 

- Sistema de drenagem de AR da Barra e Costa Nova ≥99% 

- Sistema das Gafanhas da Encarnação e do Carmo 35% 

- Sistema das Gafanhas de Aquém e da Boavista 0% 

- Sistema da Zona Industrial da Mota  50% 

- Sistema dos Moitinhos e Zona Industrial das Ervosas 100% 

Fig. 40 – Sistemas de Drenagem de Águas Residuais existentes no Município de Ílhavo 
 
Está prevista (e já em curso) a expansão dos sistemas de drenagem de AR ainda incompletos de 
forma a se atingirem níveis de atendimento (cobertura) mais próximos dos que são indicados no 
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento Águas Residuais (PEAASAR 2007-2013) 
sendo como já referido estas importantes obras executadas pela atual Entidade Gestora (AdRA – 
Águas da Região de Aveiro, SA). 
 
Com a implementação (em 1997) do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro 
(SIMRIA) todos os efluentes recolhidos/drenados através das diferentes «bacias» de drenagem de 
águas residuais existentes no Município de Ílhavo e que atrás se explicitaram, passaram a ser 
tratados na ETAR Sul – na Zona Industrial da Mota – e por consequência rejeitados no mar através do 
exutor submarino localizado a norte de S. Jacinto. Consequentemente os problemas de poluição 
devido às descargas de águas residuais domésticas e industriais na laguna sofreram uma drástica 
diminuição o que tem contribuído para a recuperação efetiva dos habitas e ecossistemas associados 
a esta importante área húmida da região promovendo simultaneamente um incremento positivo para o 
setor do Turismo. 
 
Por fim existe ainda um outro fator que também influencia a qualidade das águas da ria e que se 
prende com o movimento e estacionamento dos navios que frequentam os diversos terminais do porto 
de Aveiro, assim como as operações de carga/descarga e limpezas, que podem provocar derrames 
de óleos, de combustíveis e dos produtos transportados. 
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Resíduos Urbanos 
 
No que se refere aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a Câmara Municipal de Ílhavo, em estreita 
articulação com a ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A., e com a concessionária para os 
serviços de recolha e higiene urbana SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., define o 
Sistema Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, no qual se inscrevem as operações de: 
- Recolha; - Transporte; - Armazenagem; - Tratamento; e - Valorização e Destino Final. 
 
A positiva evolução dos resultados que se observam ao nível da recolha seletiva no concelho deve-
se, substancialmente, ao aumento verificado ao nível dos ECOPONTOS disponíveis, os quais 
passaram de 11 conjuntos completos em 1999, para 141 em 2012.  
 
Na Figura 41 evidencia-se a evolução da recolha seletiva das frações: - Papel, – Vidro e – 
Embalagens nos ecopontos disponíveis no concelho ao longo desde 2002. 
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FIG. 41 – Evolução da Recolha Seletiva – em Ecopontos – no Município de Ílhavo (últimos 10 anos) 
 
 
Complementarmente, o aumento da fração valorizável de RSU (resíduos recolhidos seletivamente) 
reflete-se numa diminuição progressiva da produção de resíduos indiferenciados (que em 2006 
evidencia um máximo de 21.045 toneladas, e que vem diminuindo de forma consistente até 2012, 
com um valor já contabilizado de 17.773 toneladas). Sublinha-se que a crise financeira dos últimos 
anos e o consequente decréscimo registado ao nível do consumo por parte da população, também é 
um fator a ter em consideração na contração da produção anual resíduos indiferenciados (ver Figura 
42).  
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FIG. 42 – Evolução da Recolha Indiferenciada de Resíduos, 2002-2011 
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No sentido de melhorar e otimizar a separação e deposição seletiva dos resíduos produzidos no 
município, possibilitando assim a sua valorização, foi construído uma estrutura designada por – 
Ecocentro Municipal de Ílhavo. Esta tem uma forte componente pedagógica, onde se realizam ações 
de formação de educação ambiental, ateliers de reciclagem, exposições constituindo um Centro de 
Educação Ambiental. 
  

 
FIG. 43 – Ecocentro Municipal de Ílhavo 

A aferição da evolução da percentagem de resíduos valorizáveis em relação à produção total de 
resíduos indiferenciados (não valorizáveis) no Município de Ílhavo encontra-se sintetizada no seguinte 
quadro. 
 
Quadro 6 – Evolução da fração valorizável de RSU no Município de Ílhavo.  

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RSU valorizados 
no Ecocentro e 
Escolas (Ton/Ano)

107 106 185 381 486 460 635 627 692

RSU valorizados 
Ecopontos 
(ERSUC) (ton)

790,82 885,96 1067,85 1045,56 1274,6 1368,54 1329,15 1278,26 1193,02

Totais 
Dep.Selectiva (ton)

898 992 1.253 1.427 1.761 1.829 1.964 1.905 1.885
RSU Indiferenciado  19.314,2 19.310,7 21.045,0 20.237,80 19.863,00 18.993,02 19.159,16 18.345,20 17.773,20
% Separação 4,6% 5,1% 6,0% 7,0% 8,9% 9,6% 10,3% 10,4% 10,6%

Evolução Anual 

 

 
Dos dados acima evidenciados, constata-se que a recolha seletiva de resíduos tem tido um 
crescimento bastante encorajador, facto a que não é alheia a aposta ambiental feita pelo executivo 
Municipal em matéria de política ambiental integrada (seja através da criação e implementação de um 
Plano Municipal do Ambiente, seja do investimento feito construção de um Ecocentro e Centro de 
Educação Ambiental, únicos no distrito de Aveiro). A Figura 44 evidencia positivamente os resultados 
que têm sido alcançados: 
 

Produção Global  de Resíduos Indiferenciados vs Prod. Global de 
Resíduos Valorizáveis (Selectivos)
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FIG. 44 – Produção de resíduos: Indiferenciados versus Resíduos Valorizáveis.  
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Qualidade do Ar 

O desenvolvimento industrial e urbano tem originado, em todo o planeta, um aumento gradual da 
emissão de poluentes atmosféricos. O acréscimo das concentrações atmosféricas destas 
substâncias, a sua possível deposição no solo, nos vegetais e nos materiais, é responsável por danos 
nos mais variados campos: na saúde; nas produções agrícolas; nas florestas; nos monumentos e, de 
uma forma geral, originando desequilíbrios importantes nos ecossistemas. Acresce a tudo isto, o 
caráter transfronteiriço que a poluição do ar assume, devido às características da circulação 
atmosférica, bem como ao elevado tempo de permanência de alguns poluentes na atmosfera. 

Contudo, o Município de Ílhavo globalmente possui uma qualidade de ar relativamente aceitável, 
devido principalmente ao facto de ter condições bastante favoráveis á dispersão dos poluentes, 
devido a uma forte dinâmica atmosférica, nomeadamente ventos relativamente fortes, e à importação 
de massas de ar relativamente limpas do Atlântico. 

A Estação de Monitorização de Qualidade do Ar em Ílhavo tem permitido a disponibilização de dados 
concretos relativamente à qualidade do ar, assegurando assim o controlo desta mesma qualidade.  

Para o Município de Ílhavo e com base na monitorização efetuada verifica-se o respeito pelo valor 
limite (VL) para os poluentes NO2, NOX, SO2, CO e C6H6 (nos termos do das Diretivas N. 99/30/CE 
de 22 de abril e N.º 2000/69/CE de 16 de novembro, transpostas para a ordem jurídica interna pelo 
Decreto-lei N. 111/2002 de 16 de abril). Já os poluentes partículas (PM10) e ozono (O3) apresentam 
excedências aos limites legalmente definidos na estação de monitorização da qualidade do ar de 
Ílhavo (Estação Urbana de Fundo localizada na Escola Básica 2, 3 José Ferreira Pinto Basto). Desta 
forma tornou-se necessária a elaboração de planos com medidas que permitam melhorar a qualidade 
do ar dando assim cumprimento aos requisitos legais. Estes planos (propostos pela CCDR-C) visam 
maioritariamente a gestão e o controlo do tráfego, da indústria, e do setor doméstico, principais 
setores responsáveis pela emissão de partículas na região centro. 
 
De qualquer maneira, esta estação revela-se insuficiente para uma monitorização abrangente da 
qualidade do ar do Município, nomeadamente ao nível da Ria e sua zona envolvente. 

Sublinha-se neste âmbito que o estabelecimento de zonas sem circulação automóvel, a criação de 
vias alternativas para veículos pesados fora das áreas residenciais, criação de bolsas (parques) de 
estacionamento em zonas periféricas, a criação de novas zonas pedonais, a construção e/ou 
dinamização de pistas cicláveis, o alargamento da rede municipal de Trilhos Pedestres, bem como o 
estabelecimento e/ou requalificação dos espaços verdes do Concelho, serão, certamente, medidas a 
ter em conta na salvaguarda da qualidade do ar para as quais o executivo camarário tem vindo a 
dedicar uma especial atenção. 
 
Salienta-se ainda o importante contributo da Ligação Ferroviária do Porto de Aveiro à Plataforma 
Multimodal de Cacia no que respeita à preservação da qualidade do ar. Efetivamente, volvidos três 
anos desde que entrou em funcionamento (março 2010), esta infraestrutura recebeu um total de 1409 
comboios, que transportaram cerca de 801.690,16 toneladas de mercadorias, ou seja foram retirados 
cerca 27 mil camiões das estradas, o que corresponde uma redução de 95% das emissões de dióxido 
de carbono. 
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FIG. 45 – Ligação Ferroviária do Porto de Aveiro (em funcionamento desde março de 2010) à Plataforma Multimodal de Cacia.  

 
 
 
Solo e floresta  

À semelhança da água, também o solo é um recurso importante, finito, limitado e não renovável. As 
suas taxas de degradação têm vindo a aumentar nas últimas décadas (pela pressão crescente das 
atividades humanas) em relação às suas taxas de formação e regeneração extremamente lentas 
(Confagri, 2007).  
 
Os processos de degradação do solo constituem um grave problema a nível mundial, com 
consequências ambientais, sociais e económicas significativas. Também os riscos naturais estão 
intimamente relacionados com a gestão do solo, erosão, poluição com sedimentos (assoreamento dos 
recursos hídricos), danificação de edifícios e infraestruturas e perda de recursos do solo, com 
subsequente impacto sobre as atividades e vidas humanas pelo que se torna imperioso e fundamental 
proteger o solo como recurso vital, de uma forma sustentada ao nível da agricultura, da gestão da 
floresta, da gestão urbana e industrial.  
Com efeito, combater a degradação do solo e garantir a conservação de recursos para as gerações 
vindouras é um desafio prioritário para as políticas ambientais das sociedades modernas, que começa 
pelo diagnóstico das situações de referência.  
 
Para o Município de Ílhavo, os principais fatores que poderão ser apontados como causadores da 
degradação da qualidade do solo estão relacionados com a crescente atividade industrial, com os 
problemas relacionados com a crescente impermeabilização dos solos, ausência de estruturas de 
controlo de cheias e deficiente capacidade de transporte das linhas de água. 
  
A atividade industrial pode, pela sua natureza de laboração, ser um fator de contaminação do solo e 
linhas de água. Na verdade, no Município de Ílhavo, dominam as indústrias do setor cerâmico e da 
transformação do pescado sendo, neste campo, a do setor do bacalhau uma das mais desenvolvidas. 
De reter que ambas são suscetíveis de potenciar a contaminação dos solos já que produzem 
efluentes líquidos em quantidades significativas que, se não forem devidamente tratados e 
encaminhados para os sistemas de drenagem de águas residuais, irão agravar e deteriorar a 
qualidade e do solo e subsolo bem como recursos hídricos de natureza subterrânea – por ação de 
processos naturais de lixiviação.   
 
A indústria transformadora evidencia também forte predominância conforme se constata pelo número 
de lotes que lhe estão afetos nas principais unidades industriais do município: Zona Industrial das 
Mota e Zona Industrial das Ervosas. Contudo, a prevalência de unidades industriais dispersas de 
pequena e média dimensão, fora das zonas industriais, é também geradora de poluição de forma 
continuada e dispersa que se traduz numa perda generalizada e difusa da qualidade do solo.   
 
Uma outra questão importante ao nível da gestão do solo e floresta prende-se com as áreas urbanas 
previstas, e bem assim com as regras a que as mesmas estão sujeitas, nomeadamente no que diz 
respeito às regras de impermeabilização.  
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A ocupação do solo (Quadro 6) no Município de Ílhavo, como se pode constatar está repartida entre 
espaços florestais (1808,3 ha), agrícola (2134,6 ha), superfícies aquáticas (1188,5 ha) e áreas sociais 
(2215,9 ha).   
 
Distribuídos de forma heterogénea pelo Município, a zona com maior ocupação do solo de uso 
florestal é a área central do Município onde se localiza a Mata Nacional das Dunas da Gafanha, em 
que a espécie largamente dominante é o pinheiro-bravo.  
 
Sendo o solo a base da floresta é crucial preservá-lo para que continuem a existir condições para o 
desenvolvimento da mancha florestal. 
 
Quadro 7 – Ocupação do solo no Município de Ílhavo.  

 
 
A vegetação tem um papel importante na infiltração das águas, e sua a modificação altera as 
condições de infiltração, provocando encharcamentos, compactações e erosões nas épocas de 
Chuva. A distribuição das espécies florestais é a que consta do quadro que se segue:  
 
 
Quadro 8 – Distribuição das espécies florestais no Município de Ílhavo.  

 
 
 
 
O Município é abrangido pelas sub-regiões homogéneas, apresentando também um corredor 
ecológico, ou seja, uma faixa que promove a conexão entre áreas florestais dispersas, beneficiando o 
intercâmbio genético, essencial para a manutenção da biodiversidade. São essenciais para a 
preservação e conservação do solo as cartas de ordenamento definidas pela RAN e REN assim como 
a delimitação da área de Rede Natura 2000 (ZPE Ria de Aveiro). 
 
O ordenamento do território é assim fundamental para o correto desenvolvimento do espaço, bem 
como dos usos que lhe estão subjacentes pelo que a Proposta de Revisão do PDM de Ílhavo tem 
como objetivo base a definição de regras de ocupação, uso e transformação do território municipal 
numa perspetiva integrada e sustentável. 
 
Os Espaços Florestais particularmente vocacionados para os usos florestais destinam-se, para além 
da preservação do equilíbrio ecológico e da valorização paisagística, à promoção da produção 
florestal e de atividades associadas a esta. Globalmente, a existência de cerca 1838 ha de área 
florestal na área concelhia, faz sobressair determinadas zonas que importa preservar e 
operacionalizar tendo em vista a defesa da floresta e a preservação do solo florestal. 
 
Pela sua importância, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), 
concretiza de forma efetiva a resiliência aos incêndios florestais, procurando reduzir a sua incidência, 
melhorando a eficácia e a eficiência do ataque e gestão dos incêndios, bem como a reabilitação dos 
ecossistemas contribuindo assim decisivamente para a promoção e preservação do solo. 
 
 
 
Riscos Tecnológicos  

Os riscos tecnológicos estão associados em grande parte às atividades desenvolvidas no Porto de 
Aveiro, que são suscetíveis de constituírem um grande risco químico e às atividades relacionadas 
com o transporte de mercadorias perigosas, por mar e por terra. 
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A estrutura do Porto de Aveiro e em especial o seu Terminal Químico, constitui uma área de 
importante risco químico, localizando-se as principais instalações na margem esquerda do canal 
principal de navegação da Ria, na freguesia da Gafanha da Nazaré. Para o efeito o Porto de Aveiro 
dispõe de um Plano de Emergência Interno (PEI), que deverá ser evidentemente integrado com os 
planos de emergência municipais dos concelhos circunvizinhos.  

Neste âmbito, também o Município de Ílhavo dispõe de um Plano de Emergência Externo (PEE) da 
responsabilidade do Serviço Municipal de Proteção Civil, o qual se assume como sendo um plano de 
emergência especial devido à existência de estabelecimentos onde estão presentes substâncias 
perigosas em determinadas quantidades (iguais ou superiores às indicadas no anexo I do Decreto-Lei 
n.º 254/2007), e constitui o documento de referência para a gestão da emergência no Município. 
 
Todas as instalações industriais estão instaladas no Terminal de Granéis Líquidos (TGL) do Porto de 
Aveiro, com exceção da BRESFOR – Indústria do Formol, S.A.- Centro de Produção, que se localiza 
na área limítrofe daquele terminal (ver Quadro 9).  
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Quadro 9 – Lista de estabelecimentos industriais de Nível Superior de Perigosidade abrangidos pelo Decreto-lei n.º 254/2007 
de 12 de julho – onde poderão ocorrer acidentes industriais graves. 

EMPRESA MORADA SEDE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS TIPO DE ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 
SUBSTÂNCIAS 

PERIGOSAS 
PERIGOS 

BRESFOR – 
Indústria do 
Formol, S.A. – 
Centro de 
Produção 

Estrada da 
Sacor 
Apartado 13 
3834-908 
Gafanha da 
Nazaré ILH 

Estrada da 
Sacor 
Apartado 13 
3834-908 
Gafanha da 
Nazaré ILH 

Latitude: 40° 38’ 
39,93” Norte 
 
Longitude: 8° 42’ 
01,53” Oeste 

Química 

Formol (solução 
aquosa 37 e 55% de 
formaldeído) 

Explosão 
 
Derrame 
 
Incêndio 
 
Dispersão de 
nuvem tóxica 

Gasóleo (líquido) 

Metanol (líquido) 

Oxigénio (gasoso) 

UFC (líquido) 

BRESFOR – 
Indústria do 
Formol, S.A. – 
Terminal de 
Granéis Líquidos 

Estrada da 
Sacor 
Apartado 13 
3834-908 
Gafanha da 
Nazaré ILH 

Estrada da 
Sacor 
Apartado 13 
3834-908 
Gafanha da 
Nazaré ILH 

Latitude: 40° 39’ 
19,54” Norte 
 
Longitude: 8° 42’ 
35,37” Oeste 

Armazenagem de 
Produtos Químicos 

Metanol 
Explosão 
 
Derrame 
 
Incêndio 

Ureia 
“Melanina” 
(triamina cianúrica) 
Formaldeído 

Resinas 

CIRES, S. A. – 
Companhia 
Industrial de 
Resinas Sintéticas 
(Instalações 
Portuárias de 
Receção e 
Armazenagem de 
VCM – Cloreto de 
Vinilo Monómero) 

Porto Industrial 
de Aveiro 
3830 Gafanha 
da Nazaré ILH 

Rua Castilho, nº 
165 – 4º D 
S. Sebastião da 
Pedreira 
1070-050 
Lisboa 

Latitude: 40° 39’ 
26,71” Norte 
 
Longitude: 8° 42’ 
46,66” Oeste 

Armazenagem de 
Produtos Químicos 

Cloreto de Vinilo 
Monómero (VCM) 

Explosão 
 
Derrame 
 
Incêndio 
 
Dispersão de 
nuvem tóxica Gasóleo 

PPS – Produtos 
Petrolíferos S.A. – 
Terminal de Aveiro 

Terminal de 
Armazenagem 
de Produtos 
Petrolíferos e 
de GPL do 
Porto de Aveiro 
Ilha da Foz do 
Meio, Porto de 
Aveiro 
3834 Gafanha 
da Nazaré ILH 

Lagoas Park, 
Edifício 1 
2740-264 Porto 
Salvo 

Latitude: 40º 39’ 
23,42” Norte 
 
Longitude: 8º 42’ 
36,04” Oeste 

Armazenagem de 
Produtos Químicos 

Propano líquido Explosão 
 
Derrame 
 
Incêndio 
 
Dispersão de 
nuvem tóxica 

Butano líquido 

Etilmercaptano líquido 

SGPAMAG – 
Sociedade de 
Granéis Parque de 
Aveiro, 
Movimentação e 
Armazenagem de 
Granéis, S.A. 
Parque de 
Armazenagem de 
Aveiro 

Terminal de 
Granéis do 
Porto de Aveiro 
3830 Gafanha 
da Nazaré ILH 

Terminal de 
Granéis do 
Porto de Aveiro 
3830 Gafanha 
da Nazaré ILH 

Latitude: 40° 39’ 
23,42” Norte 
 
Longitude: 8° 42’ 
36,04” Oeste 

Armazéns de 
Combustíveis 

Anilina Derrame 
 
Emissões 
difusas 
 
Produção de 
resíduos 
contami-nados 

Benzeno 

Mononitro-benzeno 

Prio – Parque de 
Tanques de Aveiro 
S.A. 

Terminal de 
Granéis 
Líquidos 
Porto de Aveiro 
Apartado 52 
3830 Gafanha 
da Nazaré ILH 

Terminal de 
Granéis 
Líquidos 
Porto de Aveiro 
Apartado 52 
3830 Gafanha 
da Nazaré ILH 

Latitude: 40° 39’ 02” 
Norte 
 
Longitude: 8° 42’ 20” 
Oeste 

Armazéns de 
Combustíveis 

Aditivo para produto 
petrolífero (líquido) 

Explosão 
 
Incêndio 
 
Derrame 
 
Fugas de 
líquidos 

Bioetanol 

Gasóleo 

Gasolina 

DN Gás – 
Distribuição e 
Comércio de Gás, 
Lda. 

Ilha da Mó do 
Meio  
Terminal de 
Granéis 
Líquidos 
Porto de Aveiro 
Gafanha da 
Nazaré ILH 

Rua das Lagoas 
Campo Raso 
2710-142 Sintra 

Não Instalada Armazéns de 
Combustíveis 

GPL (Propano e 
Butano) 

Explosão 
 
Incêndio 
 
Derrame 
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De referir que apesar da listagem da APA – Agência Portuguesa do Ambiente e do Quadro 9, relativos 
aos Estabelecimentos de Nível Superior de Perigosidade abrangidos pelo Decreto-lei n.º 254/2007 de 
12 de julho, fazerem referência à existência de sete empresas no Município de Ílhavo, o PEE Ílhavo 
foi elaborado tendo em conta apenas seis dessas empresas. Tal deve-se ao facto do Centro de 
Enchimento e Armazenagem de Garrafas de GPL da empresa DN Gás – Distribuição e Comércio de 
Gás, Lda., não se encontrar ainda instalado no recinto industrial do Porto de Aveiro, até ao presente 
momento. 
 
 
Quadro 10 – Lista de estabelecimentos industriais de Nível Inferior de Perigosidade abrangidos pelo Decreto-lei n.º 254/2007 
de 12 de julho – onde poderão ocorrer acidentes industriais.  
 

EMPRESA MORADA SEDE COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS TIPO DE ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 
SUBSTÂNCIAS 

PERIGOSAS 
PERIGOS 

APD Química, 
S.A. 

Rua Ilha da Mó 
do Meio – 
Apartado 154 
3834 – 908 
Gafanha da 
Nazaré ILH 

Rua Ilha M Meio 
– Apartado 154 
3834 – 908 
Gafanha da 
Nazaré ILH  
 

Latitude: 40° 39’ 
18,04” Norte 
 
Longitude: 8° 42’ 
31,61” Oeste 

Armazenagem de 
Produtos Químicos 

Soda Cáustica 

Explosão 
 
Incêndio 
 
Derrame 
 
Fugas de 
líquidos 
 
Emissões 
difusas 
 
Produção de 
resíduos 
contami-nados 

Acetato de Butilo 
(líquido) 
Acetato de Etilo 
(líquido) 
Metiletilcetona (MEK) 
(líquido) 
Acetona – DMK 
(líquido) 
Acetato de metil 
Proxitol 
Metil Proxitol (líquido) 

Butanol )líquido) 
Metilisobutilcetona 
(líquido) 
Tolueno 

Xileno 
Álcool Isopropílico 
(líquido) 

Prio 
Biocombustíveis, 
S.A. 

Terminal de 
Granéis 
Líquidos 
Porto de Aveiro 
Apartado 52 
3830 Gafanha 
da Nazaré ILH 

Terminal de 
Granéis 
Líquidos 
Porto de Aveiro 
Apartado 52 
3830 Gafanha 
da Nazaré ILH 

Latitude: 40° 39’ 
10,84” Norte 
 
Longitude: 8° 42’ 
11,92” Oeste 

Fabricação de 
biodiesel 

Anticongelante 
(Chimec 6830) 
(líquido) 

Explosão 
 
Incêndio 
 
Derrame 
 
Fugas de 
líquidos 

Antioxidante (Chimec 
4634 HFP) (líquido) 

Metanol (líquido) 

Metilato de Sódio 
(líquido) 

 
Em face dos riscos potenciais, compete a cada uma das empresas anteriormente identificadas criar 
condições para reduzir ou mesmo eliminar os possíveis danos humanos e materiais provocados por 
situações de emergência decorrente de acidente. 
 
Considerando a pertinência do observado no parecer emitido pela CCDR-C aquando da 7ªCMC 
havida em 25/01/2013 sobre a omissão do estabelecido no artigo 5º do DL 254/2007, face ao risco 
nas imediações de estabelecimentos contendo atividades perigosas isto é para as empresas que 
foram listadas no Quadro 9 e assinaladas na Carta de Condicionantes, sublinha-se que: 
 

- O número 1 daquele artigo 5º explicita que “As câmaras municipais devem assegurar na 
elaboração, revisão e alteração dos planos municipais de ordenamento do território que são 
fixadas distâncias de segurança adequadas entre os estabelecimentos abrangidos pelo 
presente decreto-lei e zonas residenciais, vias de comunicação, locais frequentados pelo 
público e zonas ambientalmente sensíveis.” 
 
- Contudo, os números 2 e 3 do citado artigo 5º referem ainda que os critérios de referência 
para a definição de distâncias de segurança daqueles estabelecimentos são definidos por 
portaria dos membros do Governo, a qual não foi até à data publicada. 
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Acresce que para efeitos de elaboração deste Plano de Emergência Externo (PEE) foram 
considerados como fatores adjacentes de avaliação de riscos, os seguintes: 
 

− Proximidade das indústrias de zonas residenciais; 
− Proximidade dos estabelecimentos industriais entre si, com laboração de produtos diferentes; 
− Produtos finais e utilizados na atividade ou processo industrial; 
− Condições de armazenamento dos produtos; 
− Implantação geográfica dos estabelecimentos industriais; 
− Condições meteorológicas dominantes. 

 

As medidas preventivas tomadas pelas empresas (PEI), assim como as que são referidas no âmbito 
do PEE, pressupõem a limitação das consequências de acidente grave, quer para o homem quer para 
o meio ambiente. O âmbito territorial de aplicação do PEE é municipal, dizendo exclusivamente 
respeito ao Município de Ílhavo. 
 
De referir também que o movimento e estacionamento dos navios que frequentam os diversos 
terminais do porto de Aveiro, assim como as operações de carga e descarga, podem constituir 
situações de potencial risco químico, pois podem provocar derrames de óleos, combustíveis ou dos 
produtos transportados. 

No que se refere ao risco de acidente industrial ou marítimo com consequências ambientais marítimas 
salienta-se a articulação das orientações preconizadas pelo PEE com o Plano Mar Limpo (Plano de 
Emergência para Combate à Poluição das Águas Marinhas, Portos, Estuários e Trechos Navegáveis 
dos Rios por Hidrocarbonetos e outras Substancias Perigosas), instrumento de referencia nacional 
para efeitos da mitigação do risco através da regulação das áreas de risco, o qual foi aprovado pela 
RCM N.º25/93 de 7 de fevereiro.  

 
 
 

6.5.2. ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

A reabilitação e ampliação das redes dos sistemas distribuição de água e de drenagem de águas 
residuais visa atingir uma melhoria gradual da qualidade da água, na medida em que são reduzidas 
as descargas de efluentes sem tratamento, ou com tratamento insuficiente, para o meio hídrico. A 
este nível a constituição da AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A. vem dar um contributo muito 
importante ao nível da execução das infraestruturas de saneamento básico ainda por executar no 
Município de Ílhavo.  
 
Em 2013 será executada a obra de saneamento da Gafanha da Nazaré assim como da parte norte 
(zona antiga) da Zona Industrial da Mota o que trará a curto prazo um benefício importante ao nível da 
preservação da qualidade da água. Outras áreas do Município (Gafanha de Aquém e Gafanha da 
Boavista, Gafanha da Encarnação (a norte) e Gafanha do Carmo (a sul)) fazem parte do plano 
técnico-financeiro de investimentos da AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A. sendo possível 
elevar de forma significativa os níveis de cobertura e atendimento ao nível da coleta drenagem de 
águas residuais no município de Ílhavo tal como preconizado no PEAASAR II.    
 
De facto sendo a água um recurso natural estruturante e estratégico torna-se necessário garantir o 
seu uso eficiente, racional e parcimonioso. Nesta matéria são também desígnios municipais a 
continuidade da promoção do uso mais eficiente da água, seja na vertente do seu uso para fins 
públicos (água utilizada na rega de espaços verdes, na lavagem de ruas, em equipamentos e edifícios 
públicos, etc), seja através de medidas de gestão que promovam a poupança e a sua utilização 
eficiente. Para o efeito foi criado em 2011 o Plano Municipal para a Gestão Racional da Água 
(PlaGRA) através do qual se tem levado a efeito um conjunto de medidas que estão a contribuir para 
uma utilização mais eficaz e ponderada da água utilizada em edifícios municipais e espaços públicos. 
 
Ainda nesta lógica o Município pretende incorporar ações de sensibilização e de promoção para o uso 
eficiente da água junto da comunidade educativa e da população local como medidas adicionais para 
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a divulgação da importância estratégia da água como recurso natural a proteger e a valorizar. A 
tendência futura a este nível assentará na promoção da eficiência de utilização, na otimização do 
controlo das perdas por via da evolução tecnológica dos vários dispositivos de utilização e, 
evidentemente, numa maior reutilização da água de acordo com os fins a que a mesma se destina.  
 
Relativamente à gestão de resíduos, pretende-se continuar no sentido de melhorar e otimizar a 
separação e deposição seletiva dos resíduos e consequentemente diminuição da produção de RSU 
indiferenciados, que atualmente continua a ter uma elevada capitação.  

No que respeita à qualidade do ar, e na ausência da implementação das estratégias consignadas com 
a Proposta de Revisão do PDM, seria de prever um aumento das emissões de poluentes associadas 
ao tráfego automóvel (monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxidos de azoto, hidrocarbonetos 
e chumbo) nos respetivos centros urbanos. Porém, também na Proposta de Revisão do PDM a 
aposta na melhoria do sistema de transportes públicos, a continuidade da execução da rede viária 
estruturante (circulares), assim como a hierarquização da rede rodoviária municipal consubstanciada 
na aposta da utilização de transportes alternativos (com ainda maior enfoque na bicicleta) tenderão a 
contrariar aquela tendência melhorando de forma continuada a qualidade do ar nos centros urbanos 
existentes e/ou propostos, o que se estrutura melhor com a fiscalização do Plano Municipal de 
Mobilidade e Transportes (em execução).  

Constata-se ainda como resultado da expansão urbanística, a existência de maiores áreas de 
impermeabilização do solo, que por via indireta limitam a capacidade de recarga dos aquíferos 
subterrâneos, um dos quais – o aquífero Cretácico – está considerado como uma reserva estratégica 
para efeitos de abastecimento público. Analogamente, algumas práticas de agricultura intensiva, e o 
excesso de fertilizantes e de produtos fitossanitários utilizáveis para o controlo de pragas, têm 
contribuído para a continuação da degradação dos solos.  
 
Sublinha-se em relação aos riscos tecnológicos que há uma aposta na prevenção e preparação dos 
diversos agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio que pelas suas valências estão 
afetos às operações de proteção civil no que respeita a acidentes industriais graves que possam 
suceder no território do Município de Ílhavo onde as indústrias SEVESO estão implantadas e sempre 
que os efeitos destes possam atingir a envolvente urbana. As medidas preventivas tomadas pelas 
empresas, assim como as que são referidas no PEE, em articulação com este documento, 
pressupõem a limitação das consequências desta tipologia de acidente grave ou catástrofe, quer para 
o homem quer para o meio ambiente. 
 
Do exposto, considera-se que a implementação de algumas das propostas presentes na Revisão do 
PDM contrariam alguma degradação da qualidade do ambiente, permitindo promover a utilização 
sustentável das áreas acima referidas e a qualidade do solo, potenciando a sua preservação e a 
consolidação dos recursos florestais, seja através do controlo/contenção dos perímetros urbanos, e 
consequentemente das áreas de impermeabilização, seja na fomentação de boas práticas agrícolas e 
na promoção da utilização sustentável da floresta e na garantia de uma estrutura ecológica bem 
delineada. De assinalar ainda a sua importância na prevenção de riscos através da identificação de 
perigos e vulnerabilidades com recurso aos critérios de ocupação uso e transformação do solo 
estabelecidos através do seu regulamento e com base nos documentos cartográficos que sustentam 
a proposta de revisão em apreciação. 
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6.5.3 ANÁLISE SWOT 

Tabela 24 – Análise SWOT para o fator crítico ‘Qualidade do Ambiente’ 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
• Existência de dois sistemas aquíferos principais com 

água de grande qualidade; 
• Existência de uma taxa de cobertura de cerca 100% 

para a rede de distribuição de água de consumo 
humano e de aproximadamente 75% ao nível da rede 
municipal de drenagem de águas residuais; 

• O concelho possui condições favoráveis à dispersão de 
poluentes atmosféricos; 

• Existência de uma estação de monitorização da 
qualidade do ar; 

• Existência de uma rede municipal de ciclovias (≥ 20 
Km); 

• Existência do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (PMDFCI); 

• Existência do Plano Municipal de Emergência e de 
Proteção Civil (PMEPC); 

• Existência do Plano de Emergência Externo de Ílhavo 
(PEE-Ilhavo);  

• Evolução positiva ao nível da recolha seletiva dos 
resíduos; 

• Existência do Ecocentro Municipal de Ílhavo e Centro de 
Educação Ambiental; 

• Regulamentação de perímetros para as captações com 
destino à produção de água de consumo humano; 

• Diversas fontes geradores de poluição, de origem 
industrial, doméstica, agrícola, etc, suscetíveis de 
alterar a qualidade da água; 

• Apenas algumas unidades industriais se encontram 
ligadas ao Sistema Municipal de Drenagem de Águas 
Residuais; 

• Existência de fossas sépticas em algumas zonas 
rurais, não cobertas pelo sistema municipal de 
drenagem das águas; 

• Agricultura e exploração pecuária intensivas; 
• Ausência de estruturas de controlo de cheias e 

deficiente capacidade de transporte das linhas de 
água. 

Oportunidades Riscos 
• Ampliação da rede municipal do sistema de drenagem 

das águas residuais tendo em vista uma taxa de 
cobertura de cerca de 90% para o território do município 
(satisfazendo assim os objetivos do PEAASAR II)  

• Reabilitação do sistema de distribuição de água de 
consumo humano (a vários níveis: 1. Sistema de 
Reserva, 2. Adução, 3. Estações elevatórias de 
abastecimento de água, e 4. Reabilitação das redes em 
baixa), através da captação de fundos comunitários do 
QREN pela atual entidade gestora: AdRA - Águas da 
Região de Aveiro, S.A;  

• Promoção de medidas para a promoção do uso eficiente 
da água (alcance das metas do PNUEA); 

• Otimização do sistema de separação e deposição 
seletiva dos resíduos; 

• Promoção de uma atividade agrícola economicamente 
rentável e ambientalmente equilibrada e que possa 
constituir um elemento positivo de estruturação da 
paisagem; 

• Utilização sustentável do solo e dos recursos florestais. 

• Degradação da qualidade da água da Ria; 
• Poluição atmosférica devido a um progressivo 

aumento da atividade industrial e do tráfego 
automóvel; 

• Rede de transportes públicos ainda com reduzida 
oferta de serviços; 

• Aumento dos fatores que potenciam a erosão, 
contaminação e impermeabilização do solo; 

• Diminuição da biodiversidade; 
• Utilização não sustentável dos recursos florestais. 

 
 
 

6.6 Desenvolvimento Humano 

O desenvolvimento económico e humano relaciona-se com a qualidade de vida das populações, 
nomeadamente inclusão social, promoção de emprego e melhoria das qualificações escolares e 
profissionais. 
 
O fator desenvolvimento humano avalia as condições para um bem-estar e uma valorização do capital 
humano, contribuindo assim para uma sociedade inovadora, criativa, segura, que promova a iniciativa 
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e a autonomia individual. Está associado a aspetos como a educação, saúde, esperança de vida, 
pobreza e acesso a recursos básicos.  
 
A análise e avaliação deste FCD será feita tendo em conta a aplicação dos seguintes critérios e 
respetivos objetivos, de acordo com a seguinte tabela. 
 
 
Tabela 25 – Critérios e Objetivos de Sustentabilidade para o FCD ‘Desenvolvimento Humano’ 

FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade 
 

DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 

Saúde e inclusão social Elevação da qualidade de vida 

Emprego Promoção de emprego 

Habilitações escolares 
da população 

Melhoria das qualificações escolares e 
profissionais 

 
 
 

6.6.1 SITUAÇÃO ATUAL 

Saúde e inclusão social  

De acordo com a OMS, a saúde deve ser considerada não apenas no sentido estrito de ausência de 
doença, mas num sentido mais abrangente, i.e., de bem – estar físico, mental e social, sendo 
influenciada por fatores hereditários, biológicos, de comportamentos e estilos de vida e pelo ambiente 
social e físico (Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde, PNAAS). 
 
Um ambiente limpo é essencial para a saúde e bem-estar das pessoas. No entanto, as interações 
entre a saúde humana e o ambiente são muito complexas e difíceis de avaliar. 
 
Sendo certo que o aumento da esperança média de vida tem crescido substancialmente com o 
constante desenvolvimento da ciência, o rápido desenvolvimento tecnológico arrasta consigo uma 
cada vez maior incidência de doenças relacionadas com problemas ambientais.  
 
De uma forma geral os impactos na saúde mais conhecidos estão relacionados com a poluição 
atmosférica, a fraca qualidade da água e as condições sanitárias insuficientes. Pouco mais se sabe 
sobre os efeitos das substâncias químicas perigosas na saúde. O ruído afigura-se como um problema 
de saúde e ambiental emergente assim como as alterações climáticas, a destruição da camada de 
ozono estratosférico, a perda de biodiversidade e a degradação dos solos são também fatores 
ambientais que podem afetar a saúde humana. Por isso o estudo da saúde pública vai contemplando, 
cada vez mais, uma componente de enquadramento ambiental e de desenvolvimento do meio 
ambiente. 
 
Estima-se que nos países industrializados 20% das doenças registadas sejam imputáveis a fatores 
ambientais, registando-se um aumento significativo de casos de asma e alergias.  
 
De referir também que as mudanças sócio-económicas conduziram a uma permanência cada vez 
maior das pessoas em ambientes fechados sobretudo em contexto de trabalho. Estes ambientes 
fechados tem revelado em inúmeros estudos científicos realizados que os níveis de poluição do ar 
interior é duas vezes mais elevado do que no exterior, favorecendo a existência de alergias, 
enxaquecas, asma e cancro.  
 
A proteção do ambiente e da saúde constitui assim um dos maiores desafios que se colocam à 
sociedade moderna, sendo cada vez mais assumido o compromisso de salvaguarda da equidade 
entre gerações, assente num modelo de desenvolvimento sustentável. 
 
Globalmente para o Município de Ílhavo tem-se constatado uma melhoria na saúde da população 
resultante duma maior e melhor oferta dos cuidados de saúde, bem como do incremento na oferta de 
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programas municipais para a promoção da prática desportiva (formal ou informal) tanto ao nível das 
camadas mais jovens como para a população geral, com especial enfoque na população sénior 
(Desporto Sénior).  
 
Na vertente social, o Município de Ílhavo beneficia da participação dos diferentes parceiros, que 
permite o conhecimento e a compreensão da realidade social através da identificação de 
necessidades, de deteção de problemas prioritários e respetiva causalidade, bem como de recursos, 
potencialidades e constrangimentos locais. 
 
Ílhavo é dotado de um vasto conjunto de equipamentos sociais que procuram melhorar as condições 
de vida da população, através do combate à pobreza e exclusão social. Estes equipamentos 
pretendem responder às necessidades dos diferentes utentes como crianças, idosos, 
toxicodependentes, deficientes, mães solteiras e/ ou em risco, indivíduos/ famílias com baixos 
recursos, entre outros grupos. 
 
Para a população mais carenciada, indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade sócio 
económica, o seu atendimento e acompanhamento processa-se através de entidades privadas locais 
(denominadas por Instituições Particulares de Solidariedade Social), e por entidades públicas: 
Câmara Municipal e Segurança Social. 
Para o efeito o Município de Ílhavo dispõe (mediante a celebração de um protocolo em 08/04/2012 
com as instituições parceiras representadas no Conselho Local de Ação Social – CLAS da Rede 
Social) de uma nova metodologia designada por “Atendimento Social Integrado” (ASI), com o objetivo 
de otimizar a interinstitucionalidade e a rentabilização dos recursos existentes. Para o efeito, as 
instituições representadas no Conselho Local de Ação Social – CLAS designam o “Gestor de 
Processo Familiar”, responsável máximo, por todas as intervenções a realizar no âmbito do 
acompanhamento do projeto de vida dos indivíduos e famílias vulneráveis aos fenómenos da pobreza 
e da exclusão social. 
 
As problemáticas trabalhadas no âmbito do ASI são diversas, como a medida do Rendimento Social 
de Inserção, a habitação social, medidas em comparticipação em renda de casa, a atribuição de 
apoios sociais, económicos ou em géneros diversos e o próprio acompanhamento técnico necessário, 
com a grande inovação em que é um único “Gestor de Processo Familiar”, quem utiliza todos estes 
instrumentos com determinada família. 
 
 
 
Emprego e Habilitações escolares da população  

De acordo com os Resultados Definitivos dos Censos de 2011, constata-se que Ílhavo continua a ser 
o Município que detém a maior densidade populacional, ou seja, o maior número de indivíduos por 
Km2 de todo o Baixo Vouga, encontrando-se esta bastante acima de qualquer um dos restantes 
municípios. 
 
Quadro 11 – Densidade populacional 

Zona Geográfica 1960 1981 2001 2011 

Baixo Vouga 163,9 186,8 214,0 216,9 

Ílhavo 341,6 427,0 506,2 525,1 
FONTE: (INE e PORDATA) - Adaptado 
 
 
 
A população residente no Município de Ílhavo tem vindo sempre a registar uma tendência ascendente, 
sendo que, se entre o ano de 1991 e 2001 se registou um aumento populacional na ordem dos 12%, 
entre 2001 e 2011, registou-se um acréscimo na ordem dos 3,73%, pelo que, podemos concluir que, 
não obstante a tendência de crescimento, se verificou um refreamento nesse mesmo crescimento. 
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Quadro 12 – População Empregada por Setores de Atividade Económica 
  Total Primário Secundário Terciário 

  1960 2001 1960 2001 1960 2001 1960 2001 

Portugal 3.315.639 4.650.947 1.445.017 231.646 958.706 1.632.638 911.915 2.786.663 

Baixo Vouga 104.567 179.619 46.898 8.325 34.946 83.915 22.723 87.379 

Ílhavo 9.249 17.270 3.466 970 4.020 6.920 1.763 9.380 

Taxa de 
empregabilidade 

Portugal 43,6% 5,0% 28,9% 35,1% 27,5% 59,9% 

Ílhavo 37,5% 5,6% 43,5% 40,1% 19,1% 54,3% 
FONTE: INE e PORDATA (adaptado). 
 
 
 
Para efeitos deste RA interessa avaliar a população ativa do Município. Assim, do quadro anterior a 
perda de população ativa no setor primário (aproximadamente 32%) “compensada” com o forte 
aumento (aproximadamente 35%) de empregabilidade registado no setor terciário. Tal alteração está 
relacionada, por um lado, com a alteração do nível de escolaridade, bem como, por outro, com a forte 
expansão industrial (generalizada em Portugal com a adesão à Comunidade Europeia), 
nomeadamente, no que à realidade do nosso Município diz respeito com o incremento na indústria 
transformadora do bacalhau e do setor cerâmico. 
 
Em 2001 (conforme Quadro 10), o Município de Ílhavo apresenta uma percentagem de população 
ativa nos setores primário (5,6%) e secundário (40,1%) superior à percentagem nacional, com (5%) e 
(35,1%) respetivamente, mas a nível do setor terciário a percentagem municipal (54,3%) é inferior à 
Nacional (59,9%). 
 
No contexto socioeconómico atual de Portugal, os níveis preocupantes do desemprego registado (n.º 
de desempregados inscritos nos centros de emprego) tem-se acentuado de forma dramática, não 
sendo o Município de Ílhavo exceção a este fenómeno recessivo.  
 
O número de desemprego registado a nível nacional, em setembro de 2012, aumentou 23% 
relativamente ao mês homólogo de 2011, o qual é extensível à Região Centro (25,4%) e ao Município 
de Ílhavo (17,2%).  
 
Outro aspeto a salientar em termos de caracterização social é que as percentagens do desemprego 
registadas nos últimos anos tem sido mais elevada nos homens, o que de certa forma altera o 
paradigma social estabelecido. 
 
De acordo com os indicadores dos CENSOS 2011 e no que às habilitações escolares da população 
diz respeito, o nível de escolaridade predominante é o 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB). Quando 
aferido aquele indicador ao nível das freguesias é possível constatar que as mais baixas qualificações 
se registam na freguesia da Gafanha do Carmo e as mais elevadas na Freguesia de São Salvador 
(ver estudos de caracterização – Relatório de Demografia e Condições Sociais). 
 
A aposta na Educação ganhou uma expressão vital nos últimos anos, visível no Plano Municipal de 
Intervenção Educativa (PMIE), com uma estratégia de centralidade voltada para as Pessoas o qual 
beneficia do dinamismo da rede de relações e parcerias estabelecidas integrando um conjunto de 
ações de diferentes tipologias temáticas com suporte nos valores culturais e patrimoniais assim como 
no legado natural do concelho. 
 
Assim, em outubro de 2007 foi homologada a vigente Carta Educativa do Município de Ílhavo, 
realizada em parceria com a Fundação Manuel Leão. Apresenta-se como um documento que tem por 
objetivo refletir sobre a realidade local, definindo objetivos a alcançar (de caráter edificante mas 
também imaterial), tendo conduzido a importantes tomadas de decisão na gestão do Parque Escolar 
Municipal. 
 
Efetivamente, tem existido uma preocupação crescente por parte da Câmara Municipal em delinear 
toda uma estratégia educativa que possa contribuir para o aumento do nível de literacia da sua 
população em particular a mais jovem e consequentemente a mais ativa. Essa estratégia tem 
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passado pela reabilitação e requalificação de todo o seu Parque Escolar, quer o existente (por 
exemplo com a dotação serviços de ATL e cantina), quer o novo com a construção de 5 novos 
Centros Escolares de excelência e ainda na aposta com a implementação e o alargamento da Rede 
Municipal de Bibliotecas Escolares. 
 
 
 

6.6.2 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

A importante criação no Município de uma ‘Unidade de Cuidados Continuados’ (UCC) veio permitir 
colmatar a escassez de oferta ao nível dos Cuidados Continuados de Saúde, nomeadamente aqueles 
que se destinam a tratar doentes em processo de reabilitação, convalescença ou estado crónico.  
 
No Município de Ílhavo os aspetos que poderão contribuir para o aparecimento de problemas de 
saúde devido a fatores ambientais, dizem respeito principalmente à qualidade da água e à qualidade 
do ar. O uso da água e a ocupação e transformação dos solos são suscetíveis de provocarem 
alterações na disponibilidade e qualidade hídricas, podendo constituir situações de risco para a saúde 
humana. 
 
Os efeitos dos diferentes poluentes atmosféricos na saúde traduzem-se no aparecimento e/ou 
agravamento de doenças respiratórias e cardiovasculares, particularmente em populações sensíveis 
como as crianças, idosos e indivíduos com problemas respiratórios. A globalização da economia 
mundial cria condições para uma intensificação da competitividade vinda de outras economias 
regionais e comunitárias, pelo que o Município deve-se prevenir e antecipar os efeitos dessa mesma 
concorrência, através da captação de novas unidades empresariais, indústrias de nova geração 
incentivos às PME’s, etc.  
 
A Carta Educativa, por seu lado, pretende dar resposta às necessidades de educação e formação do 
município, com o objetivo de melhorar a utilização dos recursos educativos, de acordo com o 
desenvolvimento demográfico e socioeconómico.  
 
Importa salientar que, dado o enquadramento do Município de Ílhavo a nível Regional – a proximidade 
ao Município de Aveiro e à Universidade – e a sua integração na Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro (CIRA) permitiu a conjugação de sinergias conducentes à aposta na criação de um 
Parque de Ciência e Inovação (PCI), tendo como principais áreas de aposta estratégica as 
Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE), os Materiais, o Mar, a Energia e a 
Agro-Industria. 
 
O Parque de Ciência e Inovação está orientado para a produção científica, tecnológica e educativa, 
pretendendo beneficiar das dinâmicas e sinergias decorrentes das competências existentes, 
nomeadamente em formação e I&D, e das redes regionais, nacionais e internacionais estabelecidas, 
nomeadamente pela Universidade de Aveiro, bem como dos Pólos de Competitividade e Clusters 
criados ou em desenvolvimento e incorporará as prioridades e orientações apresentadas pelo 
Programa Territorial de Desenvolvimento da Região do Baixo Vouga, nomeadamente em articulação 
com a aposta estratégica das Áreas de Acolhimento Empresarial.   
 
Também é relevante aqui a referir que a Câmara Municipal de Ílhavo lançou no primeiro trimestre de 
2013 o seu Programa Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo, incluindo a ativação de um pólo 
da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, em cooperação com a Universidade de Aveiro.  
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6.6.3 ANÁLISE SWOT 

Tabela 26 – Análise SWOT para o fator crítico ‘Desenvolvimento Humano’ 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• Base económica diversificada; 
• Boas acessibilidades rodoviárias, ferroviárias e 

marítimas; 
• Crescimento moderado da população; 
• Melhoria das condições escolares e aumento 

do nível de escolaridade da população; 
• Existência de Carta Educativa homologada; 
• Existência de uma Unidade de Saúde de 

Cuidados Continuados. 

• Reduzida dimensão do mercado industrial; 

Oportunidades Riscos 

• Captação de novas unidades empresariais no 
domínio da Indústria de Nova Geração – 
Criação de um Parque de Ciência e Inovação; 

• Incentivos às Pequenas e Médias Empresas; 
• Estabelecimento de parcerias com a 

Universidade de Aveiro. 
• Política Municipal de Incentivo ao 

Empreendedorismo;  

• Tendência ao aparecimento de doenças 
associadas aos fatores ambientais; 

• Perda de competitividade; 
• Aumento do desemprego; 

 
 
 

7. Avaliação Estratégica de Impactes com a Proposta de Revisão do PDM 

Definem-se como ‘Áreas Estratégicas de Intervenção’ da proposta de revisão do PDM, as áreas 
‘chave’, algumas das quais operacionalizáveis em unidades urbanas que, pelas suas características 
atuais, potencialidades e vocações, constituem importantes elementos de transformação do município 
de acordo com os objetivos estratégicos e de sustentabilidade formulados.  
 
Neste capítulo apresentar-se-á a Avaliação Estratégica de Impactes do conjunto de projetos 
enquadrados nas agendas e prioridades operacionais temáticas definidos de acordo com a ‘Proposta 
de Revisão do Plano Diretor Municipal’, conforme a proposta da nova grelha das Áreas Estratégicas 
de Intervenção Urbanística (AEIU) e de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) que 
se evidenciam nas Tabelas 27 a 29.  
  
O conjunto dessas ‘áreas-chave’ e dos ‘destinos’ que lhe são propostos constituem a base da 
operacionalização do modelo de ordenamento urbano que a Revisão do PDM preconiza (ver 
Relatório de Propostas e Tabelas 27, 28 e 29). 
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Tabela 27 – Áreas Estratégicas de Intervenção Urbanística (AEIU) da Proposta de Revisão do PDM  

TEMA Objetivos Gerais e Estratégicos (Domínios de Intervenção e/ou agendas e prioridades temáticos

P1
 –

 E
ST
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R

A
 

) 
E

C
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A

 • Garantir que do sistema de ordenamento do território resultem padrões sustentáveis de aglomeração urbana 
que tomem em consideração os riscos ambientais. 

• Garantir a sustentabilidade ambiental local potenciando a interligação física e ecológica entre as áreas 
construídas dos centros dos aglomerados populacionais com as áreas envolventes de natureza agrícola, 
florestal e natural. 

• Promover a otimização da qualidade ecológica das áreas urbanas (biodiversidade, microclima e qualidade do 
ar). 
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 C
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B
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1 – IDENTIFICAR CLARAMENTE OS CENTROS URBANOS 
• Clarificar e reforçar as centralidades (funções centrais). 
• Programar equipamentos estruturantes. 
• Desenvolver instrumentos de planeamento/gestão que permitiam clarificar as tipologias de construção (mix: 

uni/pluri familiar, banda, isolada, etc). 
• Desenvolver instrumentos de planeamento/gestão que permitam a distribuição das atividades (mix: comércio, 

serviços, etc); 
• Orientar funções de animação: serviços / comércio, etc; 

2 – REQUALIFICAR E REDESCOBRIR O CENTROS URBANOS 
• Reforçar as centralidades (funções centrais); 
• Promover a salvaguarda dos valores patrimoniais; 
• Recuperar e qualificar a estrutura comercial; 
• Promover e apoiar a animação cultural e lúdica; 
• Reabilitar o tecido urbano e elementos com valor patrimonial; 
• Reabilitar e valorizar o espaço público com particular atenção para a promoção da sua utilização pelos peões 

e pelas pessoas com mobilidade condicionada; 
• Incentivar a instalação de equipamentos hoteleiros, serviços de restauração e bebidas (zonas turísticas); 
• Reequilibrar as relações entre serviços, residência e circulação. 
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L • Garantir a qualidade urbanística e ambiental das áreas residenciais, enraizar as populações na unidade 

residencial, mediante: 
• Requalificação das áreas residenciais centrais; 
• Integração das novas áreas habitacionais periféricas; 
• Promover o quarteirão enquanto unidade de intervenção; 
• Inventariar, preservar e reabilitar os elementos de património; 
• Regulamentar as transformações urbanísticas de áreas (mais que um quarteirão) tendentes à preservação 

das características ambientais e simultaneamente promover a sua modernização; 
• Dotar a malha urbana dos equipamentos necessários de forma a equilibrar a oferta com as necessidades da 

população no campo comercial, social, desportivo, cultural, etc. 
• Criar condições de vida urbana equilibrada, com adequada continuação de usos; 
• Desenvolver ações municipais de reabilitação dos núcleos históricos, reajustando objetivos e meios de 

intervenção; 
• Reabilitar o tecido e o parque habitacional; 
• Relançar os programas de financiamento à conservação e modernização de prédios antigos e degradados 

(RECRIA / RECUPERA / Outros); 
• Criar condições à manutenção e melhoria da estrutura funcional das áreas residenciais (equipamento e 

serviços, incentivando a modernização do pequeno comércio de rua); 
• Desenvolvimento duma gestão integrada dos equipamentos coletivos (escolas, equipamentos desportivos, 

etc.); 
• Promover a animação sócio-cultural das comunidades, através do fomento de locais de encontro; 
• Tratamento dos espaços públicos do tecido urbano - ruas, praças, jardins, logradouros (operações de 

requalificação com a participação das Juntas de Freguesia, jovens, artesãos, etc.); 
• Apoiar as atividades e manifestações coletivas de áreas residenciais - festas tradicionais, feiras, 

manifestações culturais ou desportivas; 
• Compatibilizar o acesso automóvel com a estrutura física do tecido urbano e a vivência social da sua 

população residente. 
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Tabela 27 – Áreas Estratégicas de Intervenção Urbanística (AEIU) da Proposta de Revisão do PDM (Continuação) 

TEMA Objetivos Gerais e Estratégicos (Domínios de Intervenção e/ou agendas e prioridades temáticos
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• Redesenhar o espaço público: 
            - Reperfilamento das vias, estacionamento e passeios (atender às necessidades/dimensionamentos 
específicos das áreas de intervenção); 
            - Articulação c/ espaços verdes envolventes; 
            - Ruas pedonais; 
            - Mobiliário urbano; 
• Articular a edificação, os espaços públicos e a acessibilidade/mobilidade (termos estéticos, condições de 

segurança e do conforto da circulação pedonal, sensibilidade para as necessidades das pessoas com 
mobilidade condicionada) 

• Articular os arranjos dos espaços exteriores conjuntamente com as propostas de proteção e valorização 
urbanística da área de intervenção; 

• Vocacionar os espaços livres, e a libertar, de acordo com as suas funções lúdicas, culturais e recreativas; 
• Promover projetos emblemáticos (boas-práticas). 
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• Estudo/Inventário do Património Municipal – Carta do Património Municipal; 
• Inventário e sistematização do património edificado e cultural do Município, em articulação com as entidades 

(IGESPAR, etc), tendo em conta a dispersão de documentos e das entidades que propõe a classificação; 
• Definição dos núcleos históricos de intervenção para salvaguarda dos respetivos tecidos e valores 

patrimoniais; 
• Propostas de medidas de revitalização dos elementos de Património; 
• Inventário específico do Património Arte Nova; 
• Orientação comum de afirmação identitária e diferenciadora - singularidades do tecido urbano: 
          - Estrutura em becos da zona histórica da cidade de Ílhavo; 
          - Bairro da Vista Alegre - estrutura com um enorme potencial de atratividade e de clara referenciação 
identitária; 
          - Bairro dos Pescadores; 
          - Colónia Agrícola (Casas); 
          - Costa Nova (Palheiros); 
          - Casa Gafanhoa; 
          - Forte da Barra 
• Regulamento Municipal para a proteção e valorização do Património; 
• Criação de uma Comissão Técnica Municipal do Património; 
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• Inventariar todas as atividades económicas existentes no Município; 
• Identificar grandes pólos e as áreas estratégicas; 
• Programar a distribuição das atividades nos aglomerados urbanos; 
• Porto de Aveiro: 
          • O Porto de Aveiro tem revelado nos últimos 20 anos um significativo dinamismo, refletido num 
crescimento de tráfego apreciável e um aumento progressivo do grau de diversificação dos produtos 
movimentados; 
          • Possui vários terminais de movimentação de mercadorias: Granéis líquidos, Granéis sólidos, multiusos, 
terminal Ro-Ro, Porto de Pesca do Largo, Porto de Pesca Costeira, num total de 190 ha, disponível para a 
implementação de atividades logísticas e industriais; 
• Zona Industrial da Mota / Zona Industrial das Ervosas: 
          • Zonas de localização industrial, destacando-se a ampliação da  ZIM para captação de novas atividades 
empresariais (incubadora de empresas) e uma NOVA FÁBRICA: RIASTONE do Grupo VVA / IKEA; 
• Polós Tecnológicos / Áreas de Acolhimento Empresarial p/ industriais de Nova Geração: 

  • Corresponder aos novos desafios das empresas/industrias promovendo a sua fixação e crescimento; 
  • Promoção de fatores atrativos para a captação de novos investimentos: 

                    - Industrias ‘limpas’, tecnologia de ‘ponta’, etc; 
                    - Criação de um Parque de Ciência e Inovação, integrado no Campus da Universidade de Aveiro; 
           • Fixação de industrias de Nova Geração 
• Promoção do Turismo nas suas várias valências, cujos principais empreendimentos turísticos englobam os 

projetos do Polis da Barra, Marina da Barra e Quinta da Boavista; 
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Tabela 27 – Áreas Estratégicas de Intervenção Urbanística (AEIU) da Proposta de Revisão do PDM (Continuação) 

TEMA Objetivos Gerais e Estratégicos (Domínios de Intervenção e/ou agendas e prioridades temáticos
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• Melhoria das acessibilidades e da mobilidade interna e externa 
• As Circulares enquanto ‘elementos estruturantes’, isto é, deverão promover/induzir ‘remates’, quer quando 

confinam com espaços urbanos, quer quando confinam com espaços naturais 
• Reorganizar o sistema de circulação e estacionamento, conjuntamente com as propostas de proteção e 

valorização urbanística da zona; 
• Melhorar as condições de circulação dos peões. 

Projeto/intervenções já executadas: 
• Rede Viária estruturante: 
             - Ligação da Cidade de Ílhavo à A17; Via da Ria; Via da Colónia Agrícola; Variante das Bichaneiras; 
Estrada da Mota; Via da Malhada; Via da Barquinha / Via da Vista Alegre; Via das Lavegadas / Rua Dinis 
Gomes; 
             - Ligação ferroviária ao Porto de Aveiro - plataforma multimodal de Cacia; e Via de Cintura Portuária de 
Aveiro (3ª Fase); 

Projeto/intervenções em execução: 
• Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro (PIMTRA); 
• Plano Municipal de Mobilidade e Transportes de Ílhavo (PMMTI). 

Rede Ciclovias: 
• Execução de rede de ciclovias junto às circulares – aprox. 20 km 

Rede de Percursos Pedestres: 
• Trilho Natureza (Mar/Ria);  
• Trilho Natureza (Ria / Floresta);  
• Trilho Urbano (Costa Nova);  
• Trilho Rota das Padeiras;  
• Trilho Urbano Cidade de Ílhavo. 

Previsto e/ou em estudo: 
• Rede viária estruturante - Ligação ao município de Vagos ( Reperfilamento da Estrada Florestal nº1); 4ªFase 

da Via de Cintura Poente a Ílhavo; 2ªFase da Via de Cintura Nascente a Ílhavo; Nova Ponte Intermunicipal - 
limite dos Municípios de Ílhavo e Vagos; Elaboração da Carta das Acessibilidades Municipal; Concluir e 
implementar Projetos de Intervenção “Mobilidade para todos” noutras áreas do Município: Barra / Costa Nova 
/ Gafanha da Nazaré / Gafanha da Encarnação / Gafanha do Carmo. 
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• Promoção e melhoria das Redes Municipais: 
• Rede Viária Estruturante; 
• Rede Ferroviária: 

- Acesso Porto Aveiro; 
- Metro Superfície; 

• Rede Fluvial: 
- Rede de Portos de Recreio; 
- Rede de Portos de Pesca Artesanal; 
- Rede de Cais de Acostagem/ Ancoradouros; 

• Rede de equipamentos – Carta de equipamentos: 
• Rede de Museus; 
• Rede de equipamentos desportivos – Carta do desporto 
• Rede de outras infraestruturas: 

- Rede de abastecimento de água; 
- Rede de Saneamento / águas pluviais; 
- Rede Gás Natural 
- Rede elétrica; 
- Rede telecomunicações; 

• Rede de vias cicláveis 
• Rede de percursos pedestres 
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Tabela 27 – Áreas Estratégicas de Intervenção Urbanística da proposta de revisão do PDM (Continuação) 

TEMA Objetivos Gerais e Estratégicos (Domínios de Intervenção e/ou agendas e prioridades temáticos
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• A promoção de um ordenamento correto e equilibrado do território pode contribuir em larga medida, para 
uma efetiva redução das vulnerabilidades a vários tipos de catástrofes (naturais e tecnológicas); 

• Melhorar a componente operacional da Proteção Civil através da consolidação do Plano Municipal de 
Emergência; 

• Elaboração da Carta de Meios e Recursos Segurança 
• Elaboração da Carta de Riscos Municipal: 

- Risco de incêndio florestal; 
- Risco de cheias; 
- Risco de acidente industrial grave; 
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VIRAR O MUNICÍPIO PARA A RIA/MAR 
• Melhorar a vivência da população residente; 
• Promoção turística: desportos náuticos e atividades lúdicas, recreativas; 
• Reordenar a atividade ribeirinha, compatibilizando as diversas atividades económicas (pesca artesanal) 

com as atividades lúdicas e recreativas; 
• Qualificar os espaços urbanos existentes e projetar novos espaços de ligação do Município à Ria; 
• Promoção da rede fluvial: 
         - Marina da Barra; 
         - Rede de portos de recreio; 
         - Rede de portos de pesca artesanal; 
         - Rede de cais de acostagem / ancoradouros. 
• Promoção de intervenções de requalificação das frentes ribeirinhas, compatibilizadas com a manutenção e 

preservação dos recursos naturais (Unir a Ria): 
- Vias de interesse paisagístico; 
- Vias ecológicas cicláveis; 
- Zonas de estada ao longo de percursos; 
- Infraestruturas ribeirinhas existentes; 
- Parques ribeirinhos; 
- Portas da Ria; 
- Instalações de recreio náutico; 
- Ancoradouros; 
- Qualificação de praias fluviais; 
- Previsão de parques de estacionamento automóvel; 

ÁREA PORTUÁRIA 
• Definição do ordenamento da Área Portuária, com fixação da Área Industrial (devidamente contida e 

assente no existente) e da Área de Plataforma Logística. 
• Melhorar a vivência da população residente em área adjacente; 
• Compatibilizar as diversas atividades portuárias, industriais, com as atividades lúdicas, recreativas; 
• Contribuir para a renovação e modernização da área portuária; 
• Qualificar os espaços urbanos existentes e projetar novos espaços de ligação da cidade à Ria; 
• Reforçar a cooperação entre a CMI e a APA; 
• Reabilitar elementos e conjuntos de inequívoco valor patrimonial (núcleo urbano do Forte da Barra e 

Castelo da Gafanha - monumento nacional). 
• Implementação dos instrumentos em curso: 

- Plano de Pormenor Norte/Poente da Gafanha da Nazaré; 
- Estudo Urbanístico do Esteiro Oudinot; 

VIRAR O MUNICÍPIO PARA A ÁGUA 
Requalificar linhas de água, valas, etc; e Promover a construção de ‘frentes’ para este recurso natural; 
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• Desenvolver planos, projetos e programas intermunicipais com vista à resolução dos problemas sectoriais, 
nomeadamente: 

- PP SALGADO SUL 
- ESTRUTURA VERDE INTERMUNICIPAL 
- REDE MUNICÍPIOS ARTE NOVA 
- REDE DE TRANSPORTES 
- GESTÃO DA RIA DE AVEIRO 
- DEFESA DA COSTA 
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UOPG’S: 
• No seguimento dos vários estudos realizados, assentes na filosofia do Plano Estratégico (PEPCI) e, tendo 

em conta o Modelo de Desenvolvimento do Município que a proposta de revisão do PDM preconiza, são 
consideradas um total de 16 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), 3 das quais de 
encontram presentemente em vigor (Área Urbana do Museu Marítimo de Ílhavo, Zona Industrial da Mota e 
Área de Equipamentos da Frente Marítima da Costa Nova);  

       ESTAS UOPG’S ENCONTRAM SISTEMATIZADAS NA TABELA 28 DESTE RA. 
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Importa ainda referenciar, no âmbito deste processo revisão do PDM que estão em curso um vasto 
conjunto de estudos e projetos (que fazem parte das áreas estratégicas de intervenção) além dos já 
identificados na tabela anterior (Tabela 27). Estes estudos específicos encontram-se evidenciados na 
próxima tabela (Tabela 28).  
 
 
Tabela 28 – Estudos Específicos a Desenvolver com a proposta de revisão do PDM. 

P13 – ESTUDOS ESPECÍFICOS A DESENVOLVER   

• CARTA DE SOLOS URBANOS – com identificação dos usos dominantes atuais dos solos, destacando as 
áreas não edificadas, as áreas expectantes, e as áreas com usos em decadência, assim como as áreas que 
sejam propriedade da CMI; 

• CARTA DE DELIMITAÇÃO DA REDE NATURA 2000 - ZPE  – Carta – síntese de propostas para o meio 
ambiente incluindo a proposta de estrutura ecológica e ainda as áreas urbanas a valorizar, a identificação e 
integração de Biotopos, e a estrutura fundamental de espaços públicos urbanos. Podem adicionalmente ser 
incrementados outros elementos sob o ponto de vista ambiental, nomeadamente quanto à qualidade do ar, 
água, ruído, etc. 

• MORFOLOGIA URBANA – Estudos de caracterização das formas de construção no Município 
relacionando-as com as épocas históricas, a topografia e os condicionamentos preexistentes, e com os 
planos urbanísticos. Serão incluídas propostas de atuação concretas, tendo em vista a diferenciação das 
malhas urbanísticas. 

• ESTRUTURA SOCIAL – Caracterização da estrutura demográfica e social da população residente, por 
freguesias e por lugar. Projeções demográficas da população (2020 / 2030). Identificação e caracterização 
de ‘unidades’ sociologicamente marcantes no Município e identificação/caracterização dos principais 
desequilíbrios socioeconómicos. 

• PROGRAMA DE HABITAÇÃO – Caracterização do parque habitacional do Município no que se refere a 
ocupação, estado de conservação e índices de conforto (público, privado e cooperativo). _ Caracterização 
da procura habitacional, por estratos socioeconómicos, por tipo de oferta e por tipo de promotores. Estudos 
de caracterização da qualidade da habitação, das formas de apropriação e de uso. 

• PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS – Caracterização da situação atual dos equipamentos coletivos e dos 
níveis de serviço prestado, identificação dos principais pontos críticos e carências, relacionados com as 
áreas residenciais. Propostas de satisfação das necessidades atuais e futuras, conjugadas com as 
propostas do PDM através da implementação de um programa faseado de execução de equipamentos. 

• CARTA DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO – Síntese da situação atual e projetos existentes 
para as redes de saneamento básico e tratamento de resíduos sólidos. Identificação e caracterização das 
principais articulações intermunicipais e regionais integradas no PDM com o respetivo faseamento. 

• CARTA DO PATRIMÓNIO – Inventário e sistematização do património edificado e cultural do Município, em 
articulação com as várias entidades que propõem aquela classificação. 

• ESTUDO PROSPETIVO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS ‘O TERCIÁRIO’ – Caracterização da situação 
atual das atividades económicas, com particular interesse no Setor Terciário, incluindo serviços de 
Administração Pública, empresas privadas, comércio e turismo. Estudo prospetivo da procura de áreas para 
o terciário na próxima década, no Município de Ílhavo e estudo das condições gerais de oferta de áreas de 
terciário a nível da REGIÃO DE AVEIRO (eventualmente em articulação com o PROT). 

• URBANISMO COMERCIAL – Caracterização da estrutura comercial do Município e das suas cidades, 
clarificando as tendências de evolução e levantamento dos principais estrangulamentos ao desenvolvimento 
da estrutura comercial no sentido de uma correta distribuição geográfica. Propostas de intervenções 
urbanísticas. 

• ANALISE DA SITUAÇÃO ATUAL E TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL EM 
ÍLHAVO – Caracterização da situação atual e identificação das principais áreas urbanas com ocupação 
industrial. Caracterização das principais transformações em curso na estrutura industrial do Município e 
identificação de setores e áreas em obsolescência. O ‘contributo do Município’ para o desenvolvimento do 
setor industrial da região, e ‘perfil industrial’ do Município. 

• SISTEMA DE TRANSPORTES (INTERMUNICIPAL) – Estudo de caracterização do atual sistema de 
transportes, a nível do Município, e da CIRA, com base em elementos disponíveis, identificação e 
caracterização dos principais projetos existentes para o Sistema de Transportes, reavaliação da rede viária 
do PGM; 

• GRANDES EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS REGIONAIS – Identificação e caracterização das 
principais infraestruturas regionais e dos respetivos projetos, nomeadamente: 

       - Porto de Aveiro; 
- Universidade de Aveiro; 
- SIMRIA; 
- … 

• CARTA GEOLÓGICA (Carta-síntese 1/10 000) 
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Na Tabela 29, estão identificadas o conjunto de Unidades Operativas de Gestão Urbana (UOPG) que 
propõe um conjunto de Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização (PU) com base nos quais 
assenta o modelo de desenvolvimento territorial preconizado com a Proposta de Revisão do PDM. 
 
 
 
Tabela 29 – Listagem das ‘UOPG’: Objetivos e formas de execução 

N.º 
Unidade Operativa de Planeamento 
e Gestão 

Objetivos estratégicos / Oportunidades 

1 

BARRA SUL  
Esta UOPG encontra-se prevista no 
POOC Ovar-Marinha Grande e no PDM 
em vigor (RCM nº 140/99, DR nº 258 de 
5 de novembro), tendo sido iniciada a 
sua tramitação, com o 
acompanhamento da CCDR-C. 
 

_ localização e implantação de uma unidade museológica - Museu dos 
Achados da Barca do Sec. XV; 
- localização e implantação de uma Porta da Ria de Aveiro (Unir a Ria / 
Polis)  
- a proteção do sistema dunar; 
- valorização do espaço cénico e paisagístico; 
- qualificação e revitalização do espaço natural; 
- requalificação urbana e ambiental da área de entrada nas Praias e a 
colmatação da malha urbana; 
- qualificação dos parques de estacionamento  

2 

MARINA DA BARRA  
A implementação do empreendimento 
turístico da marina da Barra encontra-se 
prevista no PDM em vigor (RCM nº 
140/99, DR nº 258 de 5 de novembro), 
tendo sido tramitado um Plano de 
Pormenor no âmbito do DL nº 507/99 de 
23 de novembro. 
Este empreendimento turístico 
encontra-se previsto, também, no 
PROT-C, no Plano Intermunicipal de 
Ordenamento da Ria de Aveiro e no 
Plano Estratégico para o Município de 
Ílhavo. 
 

 

- a presença da água como elemento central e maioritário da ocupação da 
área (mais de 50% dos 58 hectares), valorizando-se uma relação direta da 
atual área urbana da Barra com a água do Canal de Mira da Ria de Aveiro 
e diminuindo muito (em relação à anterior versão do PP da Marina da 
Barra) a dimensão da intervenção de aterro e de construção sobre a área 
inundável destes 58 hectares; 
- a ocupação proposta como área de terra firme na atual proposta, tem 
como base as áreas cuja ocupação atual dos aterros não sofre o efeito da 
presença da água das marés, promovendo por essa via a sua qualificação 
urbana e ambiental; 
- a simplicidade dos mecanismos de acesso às áreas Sul (zona do 
ancoradouro, comércio e serviços) e Norte (zona urbana essencialmente de 
habitação) é uma opção que permite equacionar um investimento menor na 
operação de infra- estruturação e um melhor enquadramento paisagístico e 
ordenamento dos acessos rodoviários e do tráfego, diminuindo o seu 
impacto sobre a área urbana da Barra e colocando a zona de maior 
intensidade de tráfego (a zona do ancoradouro, comércio e serviços, 
incluindo o Hotel) junto à Ponte da Barra/A25); 
- a proposta de ocupação dos 58 hectares está feita numa lógica de 
integração total na Barra (praia e aglomerado urbano) o que permite uma 
boa sustentabilidade urbana e ambiental; 
- a abordagem de ocupação da área da Marina da Barra está feita num 
processo integrado com qualificação de todas as frentes de água da Barra 
(Ria e Mar), apostando num processo integral de valorização desta área 
urbana privilegiada na sua localização, e muito desqualificada (em termos 
urbanos e ambientais) nesses espaços de enorme relevância e qualidade 
paisagística; 
- a solução formal existente de implementação da Marina da Barra não é 
realista quando a enquadramos no Mundo atual em que vivemos, pelo que 
esta nova proposta assume também um caráter realista na perspetiva da 
execução (seguramente faseada), sendo que esta nova proposta implica 
também uma alteração sensível da solução institucional definida até agora; 

3 

ENVOLVENTE 
NORTE/POENTE DA 
GAFANHA DA NAZARÉ  
Este plano de pormenor encontra-se 
previsto no PDM em vigor (RCM nº 
140/99, DR nº 258 de 5 de novembro), 
tendo sido iniciada a sua elaboração, 
em articulação com a Administração do 
Porto de Aveiro (APA), com base num 
protocolo celebrado entre as duas 
entidades. 

- colmatação e remate do tecido urbano existente; 
- assegurar a qualificação de uma das frentes da cidade da Gafanha da 
Nazaré; 
- requalificação urbana do espaço de transição e a abertura do atual 
aglomerado urbano para a Ria e para o Porto de Aveiro; 
- integração do projeto da vala pluvial do Esteiro Oudinot desenvolvido pela 
CMI e pela Adra; 
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Tabela 29 – Listagem das ‘UOPG’: Objetivos e formas de execução (Continuação) 

N.º 
Unidade Operativa de Planeamento 
e Gestão 

Objetivos estratégicos / Oportunidades 

4 

REQUALIFICAÇÃO DA 
MARGEM NASCENTE DO 
CANAL DE MIRA – ZONA 
NORTE 
 
 

Este é uma proposta de uma nova UOPG, que tem como objetivo principal a 
requalficação da margem nascente do Canal de Mira (Norte); 
Pretende-se com esta UOPG (especificação do estudo prévio em anexo): 
- Garantir a preservação e requalificação do património natural existente no 
local; 
 - Valorizar as atividades económicas locais em articulação com a preservação 
dos recursos naturais e patrimoniais; 
- Concretizar o projeto de um modo que minimize os impactes existentes e 
criar condições para manutenção das populações de avifauna; 
- Requalificação das principais frentes de interface, assegurando um quadro 
de vida e uma mobilidade qualificada e sustentada; 

5 

GAFANHA DA ENCARNAÇÃO 
NORTE 
Este plano de pormenor encontra-se 
previsto no PDM em vigor (RCM nº 
140/99, DR nº 258 de 5 de novembro), 
tendo sido iniciada a sua elaboração. 

- desenvolvimento de uma solução urbanística que aposte na consolidação da 
estrutura edificada preexistente - particular atenção para a Rua Professor 
Francisco Corujo; 
- criação de uma estrutura verde de recreio e lazer que contribua para a 
requalificação do ambiente urbano; 
- aposta numa estrutura de espaços urbanos de utilização coletiva; 
- aposta numa nova centralidade (área pública central) com uma imagem 
urbana atrativa e de qualidade, quer ao nível residencial, quer ao nível de 
espaços promotores de atividades económicas (comércio e serviços); 
- estruturação dos principais eixos viários articulados com uma rede de 
circulação pedonal; 

6 

ZONA ENVOLVENTE DA 
BRUXA 
Este plano de pormenor encontra-se 
previsto no PDM em vigor (RCM nº 
140/99, DR nº 258 de 5 de novembro), 
tendo sido iniciada a sua tramitação, 
com o acompanhamento da CCDR-C. 

 - consolidar o tecido urbano, segundo a sua estrutura original; 
- qualificar e potenciar a marina e a zona marginal, priviligiando o uso lúdico e 
balnear, apoiado em atividades de restauração, hotelaria e de lazer; 
- criar novos pontos de referência e atratividades que estimulem a dinâmica e 
a apropriação dos espaços; 
- criar espaços verdes e arborização ao longo das vias principais; 
- racionalizar a rede viária, no seu esquema de circulação e espaços 
destinados a estacionamento; 
- implementar equipamentos segundo uma ordem visível, minimizando o seu 
impacto no perfil longitudinal da marginal; 
- regulamentar os diferentes usos do solo, de forma a equilibrar uma 
dinamização turística, desportiva e cultural com a paisagem e o ambiente; 

7 
REQUALIFICAÇÃO DA 
MARGEM NASCENTE DO 
CANAL DE MIRA – ZONA SUL 

 Este é uma proposta de uma nova UOPG, que tem como objetivo principal a 
requalificação da margem nascente do Canal de Mira (Norte); 
Pretende-se com esta UOPG (especificação do estudo prévio em anexo): 
- Garantir a preservação e requalificação do património natural existente no 
local; 
 - Complementar o local com equipamentos que possam ser utilizados pela 
população local 
- Valorizar as atividades económicas locais em articulação com a preservação 
dos recursos naturais e patrimoniais; 
- Concretizar o projeto de um modo que minimize os impactes existentes e 
criar condições para manutenção das populações de avifauna; 
- Requalificação das principais frentes de interface, assegurando um quadro 
de vida e uma mobilidade qualificada e sustentada; 
- Levar a cabo ações que contribuam simultaneamente para a valorização dos 
recursos territoriais e das atividades económicas através de boas práticas que 
garantam a preservação ambiental; 

8 

INTERVENÇÃO NO ESPAÇO 
RURAL DO PARQUE DA Nª Sª 
DOS CAMPOS 
Previsto no PDM em vigor (RCM nº 
140/99, DR nº 258 de 5 de novembro), 
e com tramitação uma proposta de 
Plano de Pormenor que se pretende 
reformular como PIER.  

Desde 1998 que a CMI e o Ministério da Agricultura (IHERA/IDRHA) procuram 
uma solução para resolver os velhos problemas da denominada Colónia 
Agrícola da Gafanha. Pretende-se com esta UOPG: 
- a recuperação e revitalização do espaço; 
- a localização de equipamentos estruturantes: centro de estágios, parques 
temáticos (água, pedagógico,…), karting, centro hípico, centro turismo sénior, 
parques de merendas; 
- reflorestação do Parque; 
- reabilitação e integração das casas. 
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Tabela 29 – Listagem das ‘UOPG’: Objetivos e formas de execução (Continuação) 

N.º 
Unidade Operativa de Planeamento 
e Gestão 

Objetivos estratégicos / Oportunidades 

9 

 

AMPLIAÇÃO DA ZONA 
INDUSTRIAL DA MOTA 
 

Esta é uma nova UOPG que tem como objetivo principal a ampliação da 
Zona Industrial da Mota (ZIM): 
- complementar a atual ZIM; 
- constituição de um parque ou de uma zona de atividade empresarial e 
de serviços; 
- acolhimento e apoio empresarial; 
- articulação com a rede municipal e regional de áreas de atividades 
económicas complementares (outras zonas empresariais, Parque de 
Ciência e inovação, unidade empresarial RIASTONE – Grupo VAA/IKEA) 

10 

QUINTA DA BOAVISTA 
Este plano de pormenor encontra-se 
previsto no PDM em vigor (RCM nº 
140/99, DR nº 258 de 5 de novembro), 
tendo sido iniciada a sua tramitação, 
com o acompanhamento da CCDR-C. 

- instalar um empreendimento turístico na Quinta da Boavista com uma 
dimensão relevante, constituído por: 
- 3 aldeamentos turísticos de 4 estrelas; 
- 1 estabelecimento hoteleiro; 
- 1 campo de golfe; 
- infraestruturas comerciais, desportivas e de lazer 

11 

ZONA DO MUSEU (em vigor) 
O PP do Museu encontra-se ratificado 
por despacho de 25 de julho de 1986, 
com publicação no DR nº 256 de 02 de 
novembro de 1993 e com um processo 
de revisão publicado em Portaria nº 
701/94 de 28 de julho. 
 Encontra-se em curso o processo de 
Revisão do PP do Museu, tendo sido 
aprovados os termos de referência do 
processo de Revisão em 03 de 
fevereiro de 2010.  

- articular a proposta com os planos, projetos e outras intervenções com 
incidência direta ou indireta na mesma; 
- diferenciar positivamente a área de intervenção através da aplicação de 
tecnologias e visuais inovadores e ambientalmente sustentáveis. 
- reorganizar a estrutura urbana no sentido de reforçar a centralidade 
desta zona da cidade; 
- apostar na diferença, tendo em conta a possibilidade de uma oferta 
residencial numa área central da cidade sustentada na preservação dos 
testemunhos arquitetónicos, patrimoniais e naturais da área de 
intervenção; 
- valorizar o espaço público como forma de criar um pólo atrativo de 
encontro, permanência, lazer e cultura; 
- privilegiar a mistura de usos contribuindo positivamente para a vivência e 
animação social da área criando tipologias que gerem potenciais 
utilizadores do espaço urbano;  
- garantir uma correta relação entre os volumes edificados existentes e 
propostos tendo em consideração o impacte visual que esta área tem, 
sobretudo, nas vistas que se observam a partir das margens do Rio Bôco; 
- reforço e valorização dos enquadramentos cénicos e paisagísticos 
observados de e para a área de intervenção; 
- promoção de corredores verdes qualificados e qualificadores da área 
garantindo a maximização da conectividade ecológica. 
- a reestruturação paisagística visando leituras e fruições adequadas à 
excelência que se pretende para a área; 
- a valorização dos percursos e acessibilidades internas e externas à área 
de intervenção; 
- a construção de um espaço de qualidade constituindo um contínuo 
urbano, tendo como denominador comum os materiais e mobiliário urbano 
que, com características contemporâneas, contribua de forma 
determinante, para a identidade do espaço, 
- definir percursos cicláveis articulados com os existentes e previstos na 
envolvente; 
- promover uma forte articulação entre o cadastro e a solução urbana 
adotada com vista a garantir um elevado nível de exequibilidade com o 
mínimo de intervenção pública. 

12 

 
ZONA INDUSTRIAL DAS 
ERVOSAS 
Este plano de pormenor encontra-se 
previsto no PDM em vigor (RCM nº 
140/99, DR nº 258 de 5 de novembro), 
tendo sido iniciada a sua elaboração 
pelo extinto Gabinete de Apoio Técnico 
de Aveiro (GAT).  
O processo de elaboração não foi 
concluído. 

- consolidar e qualificar a atual Zona Industrial como um parque ou uma 
zona de atividade empresarial e de serviços; 
- acolhimento e apoio empresarial; 
- articulação com a rede municipal e regional de áreas de atividades 
económicas complementares (outras zonas empresariais, Parque de 
Ciência e inovação) 
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Tabela 29 – Listagem das ‘UOPG’: Objetivos e formas de execução (Continuação) 

N.º 
Unidade Operativa de Planeamento 
e Gestão 

Objetivos estratégicos / Oportunidades 

13 

CANCELAS  
Este plano de pormenor encontra-se 
previsto no PDM em vigor (RCM nº 
140/99, DR nº 258 de 5 de novembro), 
tendo sido iniciada a sua elaboração e 
tramitação. 

- desenvolvimento de uma solução urbanística que articule a estrutura 
edificada preexistente com as novas áreas de consolidação urbana; 
- integração de troço da circular à Cidade de Ílhavo;  
- criação de uma estrutura verde de recreio e lazer que contribua para a 
requalificação do ambiente urbano; 
- aposta numa estrutura de espaços urbanos de utilização coletiva; 
- estruturação dos principais eixos viários articulados com uma rede de 
circulação pedonal; 

14 

ERMIDA 
Este plano de pormenor encontra-se 
previsto no PDM em vigor (RCM nº 
140/99, DR nº 258 de 5 de novembro), 
tendo sido iniciada a sua elaboração e 
tramitação. 

- desenvolvimento de uma solução urbanística que articule a estrutura 
edificada preexistente com as novas áreas de consolidação urbana; 
- integração de uma unidade hoteleira e desenvolvimento de uma solução 
que enquadre a requalificação do Paço da Ermida;  
- requalificação da Capela da Ermida e espaço envolvente; 
- estruturação dos principais eixos viários articulados com uma rede de 
circulação pedonal; 

15 

ZONA INDUSTRIAL DA MOTA 
Plano de Pormenor em vigor, que se 
encontra ratificado por despacho de 14 
de outubro de 1991 e publicado em 29 
de fevereiro de 1992 (tendo sido 
alterado com a ratificação do PDM de 
Ílhavo, conforme Art. 22º da RCM 
nº140/99, DR nº 258/99, I-B Série, de 
05/11/1999). 

- a zona industrial criada pelo presente plano destina-se à instalação de 
unidades industriais oficinais, armazéns e outras atividades que, pelas 
suas características, se revelem incompatíveis com a sua localização em 
áreas urbanas; 
- a área industrial da ZIM afigura-se como o mais importante pólo 
industrial do Concelho de Ílhavo evidenciado níveis de ocupação bastante 
elevados. Configura a existência de 2 áreas: 
- zona antiga: com cerca de 45ha; 
- zona mais recente (a sul da primeira): com cerca de 49ha; 

16 

ÁREA DE EQUIPAMENTOS 
DA FRENTE MARÍTIMA DA 
COSTA NOVA  
Este plano de pormenor encontra-se 
aprovado e em vigor (publicado na 
RCM n.º 39/2012 de 29 de março de 
2012) 

- o Plano de Pormenor da Área de Equipamentos da Frente Marítima da 
Costa Nova (em vigor) permitirá através de novos equipamentos, da 
disponibilização de serviços, da qualificação urbana e da criação e da 
dina-mização de hábitos de lazer, cultura e desporto, propiciar à 
comunidade piscatória da Costa Nova, em particular, e aos utilizadores 
desta área, em geral, importantes ganhos de cariz socioeconómico, 
cultural e ambiental. Para tal inclui as seguintes propostas/equipamentos: 

- Construção e dinamização de um Centro Sócio-Cultural e Extensão 
de Saúde; 
- Qualificação e Dinamização do Parque Desportivo do Bairro dos 
Pescadores, com Criação da Unidade Museológica de Arte Xávega; 
- Requalificação da Av. do Mar e Estacionamento de Auto-
Caravanas; 
- Requalificação da Rua do Banho e do Parque de Merendas, de 
Recreio e de Lazer da Av. N. Sra. da Saúde e a Dinamização do 
‘PARQUE DE DUNAS DA COSTA NOVA’. 
- Construção de um Parque de Estacionamento com integração 
paisagística e remate urbano da zona Norte do Plano de Pormenor. 

 

 

As propostas/áreas estratégicas de intervenção (AEIU) evidenciadas nas Tabelas 27 e 28 e as 
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) explicitadas na Tabela 29 para o Município 
de Ílhavo, serão avaliadas segundo os Fatores Críticos de Decisão, selecionados na 1ª Fase da 
Avaliação Ambiental Estratégica, Relatório de Fatores Críticos para a Decisão - RFCD, através da 
identificação dos Impactes Positivos / Oportunidades e dos Impactes Negativos/ Riscos, ver Anexo 2. 
Esta avaliação efetuar-se-á em conjunto, na medida em que se considerou que tais intervenções 
produzem ao nível do Município impactes ambientais, sociais e económicos de natureza semelhante. 
 
Para além da identificação dos impactes associados aos ‘conjuntos’ de propostas, são apresentadas 
algumas recomendações, que poderão constituir oportunidades de melhoria, de modo a maximizar as 
potencialidades do PDM que possam contribuir para uma melhoria das condições ambientais e de 
sustentabilidade do Município e/ ou minimizar os riscos identificados nas propostas que possam 
causar eventuais impactes negativos. 
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7.1 Avaliação de Impactes das Agendas Operacionais Temáticas do PDM 

De acordo com o Relatório de Fatores Críticos para a Decisão, foram estabelecidas agendas e 
prioridades temáticas sobre cinco domínios essenciais de intervenção, que traduzem os objetivos 
estratégicos (Capítulo 3) presentes na proposta de Revisão do PDM. Estas agendas e prioridades 
operacionais temáticas e/ou os domínios de intervenção encontram-se explicitados na Tabela 30, 
listando-se, em cada um desses domínios, as propostas (AEIU e UOPG) de maior relevância que 
compõem a proposta de Revisão do PDM. 
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Tabela 30 – Domínios de intervenção / objetivos estratégicos para a proposta de Revisão do PDM  

Domínios de intervenção / Objetivos 
estratégicos  

PRINCIPAIS PROPOSTAS 
 
- Áreas Estratégicas de Intervenção Urbanística (AEIU) 

- Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) 

 Valorização do 
Território, recursos 
naturais e sistemas 
ecológicos 

Reforço da 
qualidade e 
sustentabilidade do 
ambiente local e 
regional (Ria de 
Aveiro). 

AEIU: 
P1 – Estrutura Ecológica; 
P8 – Município em Rede; 
P9 – Ordenamento e Proteção Civil; 
P10 – Frentes Ribeirinhas; 
P11 – Áreas de articulação com municípios limítrofes; 
P13 – Estudos específicos.  

UOPG:  
1 – BARRA SUL; 
2 – MARINA DA BARRA; 
4 - REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM NASCENTE DO CANAL DE MIRA - 

ZONA NORTE; 
6 - ZONA ENVOLVENTE DA BRUXA; 
7 - REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM NASCENTE DO CANAL DE MIRA - 

ZONA SUL; 
16 – ÁREA DE EQUIPAMENTOS DA FRENTE MARÍTIMA DA COSTA 

NOVA 

Contenção e reforço 
do sistema urbano. 

AEIU: 
P2 – Clarificar o sistema urbano (Centros/Sub-centros); 
P3 – Qualificar e/ou Requalificar o Espaço Residencial; 
P4 – Qualificar e/ou Requalificar o Espaço Público; 
P5 – Valorização do Património Municipal; 
P13 – Estudos específicos.  

UOPG:  
1 – BARRA SUL 
2 – MARINA DA BARRA 
3 – ENVOLVENTE NORTE/POENTE DA GAFANHA DA NAZARÉ  
5 – GAFANHA DA ENCARNAÇÃO NORTE 

Reforço da 
acessibilidade e 
mobilidade do 
Município. 

AEIU: 
     P7 – Acessibilidades / Mobilidade; 
     P8 – Município em Rede 
     P11 – Áreas de articulação com municípios limítrofes; 
     P13 – Estudos específicos.  
UOPG: 

1 – BARRA SUL; 
2 – MARINA DA BARRA; 
4 - REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM NASCENTE DO CANAL DE MIRA - 

ZONA NORTE; 
5 – GAFANHA DA ENCARNAÇÃO NORTE 
6 - ZONA ENVOLVENTE DA BRUXA; 
7 - REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM NASCENTE DO CANAL DE MIRA - 

ZONA SUL; 
13 - CANCELAS 

      14 – ERMIDA 

  Fatores de 
competitividade 

Estimular a 
qualificação das 
empresas, 
apostando na 
inovação e 
desenvolvimento 
tecnológico, 
otimizando 
procedimentos e as 
políticas locais. 

AEIU: 
  P6 – Atividades Económicas; 

P8 – Município em Rede; 
P9 – Ordenamento e Proteção Civil; 
P13 – Estudos específicos.  

UOPG:  
9 – AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MOTA 
11 – ZONA DO MUSEU 
12 – ZONA INDUSTRIAL DAS ERVOSAS 
15 - ZONA INDUSTRIAL DA MOTA 

 Valorização do 
potencial humano 

Melhorar as 
qualificações 
escolares e 
profissionais para a 
promoção do 
emprego e da 
inclusão social, sem 
descurar a 
preservação do 
património natural. 

AEIU: 
P6 – Atividades Económicas; 
P8 – Município em Rede; 
P11 – Áreas de articulação com municípios limítrofes; 
P13 – Estudos específicos 

UOPG: 
2 – MARINA DA BARRA 
9 – AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MOTA 
10 – QUINTA DA BOAVISTA 
11 – ZONA DO MUSEU 
12 – ZONA INDUSTRIAL DAS ERVOSAS  
15 - ZONA INDUSTRIAL DA MOTA 
16 – ÁREA DE EQUIPAMENTOS DA FRENTE MARÍTIMA DA COSTA 
NOVA  
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Tabela 30  – Domínios de intervenção / objetivos estratégicos para a proposta de Revisão do PDM (Continuação) 

Domínios de intervenção / Objetivos estratégicos  

PRINCIPAIS PROPOSTAS 
 
- Áreas Estratégicas de Intervenção Urbanística (AEIU) 

- Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) 

 Valorização do 
potencial turístico 

Otimização das condições 
de atratividade do 
património natural e cultural 
do município ‘valorizando as 
potencialidades endógenas 
do município, numa ótima 
de crescimento sustentado’. 

AEIU: 
P8 – Município em Rede; 
P10 – Frentes Ribeirinhas; 
P11 – Áreas de articulação com municípios limítrofes; 
P13 – Estudos específicos 

UOPG: 
1 – BARRA SUL; 
2 – MARINA DA BARRA; 
4 - REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM NASCENTE DO 

CANAL DE MIRA - ZONA NORTE; 
6 - ZONA ENVOLVENTE DA BRUXA; 
7 - REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM NASCENTE DO 

CANAL DE MIRA - ZONA SUL; 
8 - INTERVENÇÃO NO ESPAÇO RURAL DO PARQUE DA 

Nª Sª DOS CAMPOS 
10 – QUINTA DA BOAVISTA 
 11 - REVISÃO DO PLANO DE PORMENOR DO MUSEU 
14 – ERMIDA 
16 – ÁREA DE EQUIPAMENTOS DA FRENTE MARÍTIMA 

DA COSTA NOVA 

Aumento da eficiência 
da governação 

Modernização dos Serviços 
Administrativos.  

Não estão referidos diretamente na proposta de Revisão do 
PDM. 

Utilização de novas 
Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC). 

 

No Anexo 2, foram identificados, através de um conjunto de tabelas, os impactes positivos e 
negativos para cada um dos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO da 
PROPOSTA de REVISÃO do PDM e as correspondentes recomendações segundo os Fatores 
Críticos de Decisão (FCD). 
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7.2. Síntese da avaliação estratégica de impactes da proposta de revisão do PDM: 
Oportunidades, Riscos e Recomendações 

A avaliação ambiental da revisão do PDM de Ílhavo incidiu sobre a análise de duas opções: os efeitos 
decorrentes da aplicação das estratégias e opções previstas com a proposta de Revisão do PDM e os 
efeitos decorrentes da aplicação das estratégias e normas do PDM em vigor (1999). A consideração 
destas duas opções resulta da fase adiantada em que se encontrava o processo de revisão do PDM 
de Ílhavo, aquando da publicação do Decreto-lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, que veio alterar o 
RJIGT (aprovado pelo Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de setembro), impondo a sujeição a avaliação 
ambiental dos Planos e Programas. 
 
No entanto para os Fatores Críticos de Decisão elegidos no âmbito deste relatório de AAE é possível 
inferir que as propostas preconizadas na Revisão do PDM de Ílhavo são, do ponto de vista 
estratégico e ambiental, propostas de elevado potencial enquadrando-se nos aspetos referidos na 
alínea e) do número 1 do artigo 6º do Decreto-lei n.º 232/2007, de 15 de junho. 
 
Considera-se assim de enfatizar ao nível do ordenamento territorial (Planta de Ordenamento) a 
promoção da coesão dos perímetros urbanos, promovendo a consolidação dos aglomerados 
existentes e a criação de novas centralidades, contrariando o modelo de expansão linear em especial 
na zonas da Gafanha da Nazaré e Encarnação/Carmo, para o que a reclassificação de solo rural em 
solo urbano foi decisiva.  
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 46 – Revisão do PDM de Ílhavo: Propostas – Planta de Ordenamento 
 

Perímetros Urbanos – da proposta Revisão 
 

Perímetros Urbanos – 1999 (PDM em vigor) 
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De igual modo, as propostas delineadas para o sistema produtivo, seja em termos de 
empreendimentos turísticos (Marina da Barra, Barra Sul e Quinta da Boavista), seja na área da 
inovação (ECOMARE – Laboratório de Investigação das Ciências Oceanográficas da Universidade de 
Aveiro e o PCI – Parque de Ciência e Inovação), seja na área do setor industrial e empreendorismo 
(Ampliação da Zona Industrial da Mota e RIASTONE) são mais valias determinantes para a promoção 
do emprego, do desenvolvimento e da coesão social. 
    
 

 
 
Fig. 47 – Revisão do PDM de Ílhavo: Propostas – Sistema Produtivo 
 
 
 
 
Também no que se refere à salvaguarda e promoção dos valores naturais e à dinamização da 

ambiência do ecossistema «Ria» a Proposta de revisão do PDM 
configura importantes propostas de intervenção, nomeadamente:  
 
- A valorização urbana e ambiental da margem nascente do Canal 
de Mira (1ª e 2ªfase), da Zona envolvente da Bruxa (Gafanha da 
Encarnação), e a requalificação da Frente Marítima da Costa Nova 
(já em execução) com a Criação do Parque de Dunas da Costa 
Nova, ou ainda a requalificação da Barra Sul, são exemplo de 
algumas das propostas que esta revisão do PDM configura para a  
estratégia sustentável de preservação do património e dos valores 
naturais em presença no Município.   
 

 
 

Fig. 48 – Revisão do PDM de Ílhavo: Propostas – Valores Naturais / Exemplos: A - Valorização ambiental da Margem esquerda do Canal de 
Mira; B - Requalificação Urbana e Ambiental da Frente Marítima da Costa Nova, em execução. 

 

 

 

 

 
Propostas Sistema Produtivo – 
Empreendimentos Turísticos: 
1 – Quinta da Boavista 
2 – Marina da Barra e Barra Sul 
 
Propostas Sistema Produtivo – Setor 
Industrial: 
3 – Ampliação da Zona Industrial da Mota e 
RIASTONE 
 
Propostas Sistema Produtivo – Inovação: 
4 – Parque de Ciência e Inovação 
5 - ECOMARE  

A B 
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Simultaneamente, a materialização de um sistema integrado de mobilidade – conjugando fatores 
tão diversos como a conclusão de uma rede viária estruturante para o Município (dotando-o de 
melhores acessibilidades), a promoção de uma oferta mais diversificadas dos transportes públicos, a 
aposta numa rede vias cicláveis e de trilhos pedestres, a recente requalificação dos canais de 
navegação e dos cais de acostagem para o transporte fluvial, ou ainda a criação de centralidades – 
permitirá diminuir o uso do transporte individual, garantindo a adequada mobilidade das populações e 
promovendo, simultaneamente, a inclusão social, a qualidade de vida urbana e a preservação do 
património histórico, edificado e ambiental.  
Por outro lado, com as propostas que a Revisão do PDM preconiza com o objetivo de melhorar as 
ligações/acessibilidades do Município de Ílhavo aos Municípios vizinhos – exemplos: reperfilamento 
da estrada florestal n.º 1 ou a construção de uma ponte intermunicipal (Ílhavo/Vagos) – será possível 
potenciar a diversidade das paisagens que caracterizam o Concelho de Ílhavo (numa muito relevante 
combinação do mar, da ria e da área florestal), fator fundamental na construção de um Concelho 
turisticamente mais atrativo, ambientalmente mais sensibilizado e ainda mais ativo.   
 

 
Fig. 49 – Revisão do PDM de Ílhavo: Propostas – Mobilidade / Exemplos: Ligação da Estrada da Mota ao Município de Vagos, através do 
reperfilamento da Estrada Florestal nº 1  
 

  
 
Fig. 50 – Revisão do PDM de Ílhavo: Propostas – Mobilidade / Exemplos: Proposta de Rede Municipal de Ciclovias.   
 

AVEIRO 

VAGOS 

ÍLHAVO 
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Acresce igualmente a importância de uma da estratégia de planificação de pormenor do território 
Municipal configurando um total da 16 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão Territorial 
(UOPG’s) das quais 3 estão em vigor e execução (ver Tabela 29).  
 
Constatou-se, decorrente da Avaliação Estratégica de Impactes, que a implementação das propostas 
presentes no processo de Revisão do PDM terá efeitos positivos no ambiente e sustentabilidade local 
para a totalidade dos FCD considerados. Contudo será necessário particular atenção em alguns 
domínios ambientais que exigem um maior esforço de atuação no sentido de se atingirem resultados 
favoráveis, nomeadamente aqueles que visam a proteção dos recursos hídricos (Ria de Aveiro), 
conservação da natureza e da biodiversidade. 
 
Seguidamente, indo ao encontro das observações vinculadas no parecer da CCDR-Centro, procurou-
se sumariar e realçar, de forma muito sintética os principais impactes decorrentes da proposta de 
revisão do PDM, enquadrando-os nos vários domínios de intervenção/objetivos estratégicos 
identificados (Tabela 31, páginas seguintes). 
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Tabela 31 – Síntese da análise SWOT da proposta de Revisão do PDM e principais recomendações para cada um dos FCD   
FC

D
 

Objetivos Estratégicos ou domínios de intervenção da Proposta de Revisão do PDM:  

1. Valorização do Território, recursos naturais e sistemas ecológicos 
2. Fatores de competitividade 
3. Valorização do potencial humano 
4. Valorização do potencial turístico 
5. Aumento da eficiência de governação 

Síntese de 
análise 

Oportunidades Riscos Recomendações 

Governança  

- EXPANSÃO DAS REDES DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FOMENTANDO A 
CIDADANIA ATIVA E RESPONSÁVEL 
- MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 
- PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA  
- IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLITICA DE INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO 
- PROMOÇÃO DA INTERFACE: INOVAÇÃO, CIÊNCIA E SOCIEDADE 

- NÃO SE PREVEEM RISCOS 
NEGATIVOS RESULTANTES DAS 
AÇÕES PROPOSTAS 

- MONITORIZAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E O GRAU DE SATISFAÇÃO 
DOS CIDADÃOS   

Gestão territorial  

- REFORÇO E CONSOLIDAÇÃO DOS NÚCLEOS URBANOS 
- HIERARQUIZAÇÃO DA ESTRUTURA URBANA MUNICIPAL: CENTROS E SUB 
CENTROS 
- REDEFINIÇÃO DE PERÍMETROS URBANOS 
- UTILIZAÇÃO DO QUARTEIRÃO COMO UNIDADE PREFERENCIAL DO DESENHO 
URBANO E DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO  
- PROMOÇÃO DA COEXISTÊNCIA DAS FUNÇÕES: I – RESIDENCIAIS, II – COMERCIAIS 
E III – SERVIÇOS NAS ÁREAS PERI-URBANAS E/OU URBANAS NÃO CONSOLIDADAS 
- CRIAÇÃO DE CORREDORES VERDES MULTIFUNCIONAIS 
- PROMOÇÃO DA MOBILIDADE INTERNA NO CONCELHO E INTER-MUNICIPAL E AS 
ACESSIBILIDADES COM O PORTO DE AVEIRO 
- VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM DIFERENCIAÇÃO DAS MALHAS 
URBANÍSTICAS 
- ELABORAÇÃO DA CARTA DE SOLOS URBANOS COM IDENTIFICAÇÃO DOS USOS 
DOMINANTES, ÁREAS NÃO EDIFICADAS, ÁREAS EXPECTANTES E EM DECADÊNCIA  

- PODERÁ REGISTAR-SE UMA 
MAIOR INTENSIFICAÇÃO DA 
OCUPAÇÃO DO SOLO NAS ÁREAS 
CENTRAIS DO MUNICÍPIO DEVIDO 
À SUA CONSOLIDAÇÃO; 
- PODERÃO REGISTAR-SE 
CONFLITOS DE INTERESSES POR 
PARTE DAS VÁRIAS ENTIDADES 
DA TUTELA; 
  

 

- PROMOVER UMA ABORDAGEM INTEGRADA DOS PROJETOS/ESTUDOS 
MAXIMIZANDO SINERGIAS E EVITANDO OS CONFLITOS DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL E DE SOBREPOSIÇÃO (EX. EQUIPAMENTOS, 
INFRAESTRUTURAS, SERVIÇOS) 
- PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA COMPONENTE AMBIENTAL NA AVALIAÇÃO 
E ABORDAGEM DOS PROJETOS, GARANTINDO AS FUNÇÕES DE DRENAGEM 
DAS ÁREAS OCUPADAS E A OCUPAR; 
- PROMOVER A IMAGEM AMBIENTAL DOS LUGARES, NA LIGAÇÃO DOS 
ESPAÇOS EDIFICADOS AOS ESPAÇOS NATURAIS 
- IMPLEMENTAR DE FORMA GRADUAL E INTEGRADA AS AÇÕES DEFINIDAS 
NO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES. 
- DEFINIÇÃO DE UMA ESTRUTURA ECOLÓGICA HIERARQUIZADA (COM NÍVEIS) 
PARA AS ÁREAS URBANAS E ÁREAS ENVOLVENTES (AGRÍCOLAS, 
FLORESTAIS E NATURAIS) GERADORA DE SUSTENTABILIDADE 

 

Turismo e 
Património 

Cultural 

- DEFINIÇÃO DE NÚCLEOS HISTÓRICOS DE INTERVENÇÃO QUE SALVAGUARDAM OS 
VALORES PATRIMONIAIS   
- PROMOÇÃO DA ‘ORGANIZAÇÃO’ URBANA DO MUNICÍPIO, COM ESPAÇOS DE BOA 
QUALIDADE AMBIENTAL E CULTURAL, COM UMA VASTA OFERTA DE SERVIÇOS, 
CONSTITUINDO MOTIVO DE ATRAÇÃO PARA O TURISMO 
 - APOSTA NO TURISMO DE NATUREZA DINAMIZADO COM A CRIAÇÃO DE UMA REDE 
DE CICLOVIAS E DE PERCURSOS PEDESTRES  
- DINAMIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS CAPAZES DE AUMENTAR A 
OFERTA DE ALOJAMENTO E DE CAPTAR O TURISMO DE QUALIDADE DIRECIONADO 
PARA A TERCEIRA IDADE, ESBATENDO A ATUAL SAZONALIDADE QUE AFETA ESTE 
IMPORTANTE SETOR DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO  
- VALORIZAÇÃO DOS USOS RECREATIVOS NAS LINHAS DE ÁGUA (PRÁTICAS DE 
ATIVIDADES NÁUTICAS) POTENCIANDO A MAIOR UTILIZAÇÃO DA FRENTE RIA 
(ATUALMENTE ‘MARGINALIZADA’) E O CONTACTO COM A NATUREZA 
- ELABORAÇÃO DA CARTA DO PATRIMÓNIO 

- NECESSIDADE DE ARTICULAÇÃO 
DE INTERESSES ENTRE AS 
ENTIDADES QUE INTERVÉM NA 
DINAMIZAÇÃO DOS PROJETOS   

- FOMENTAR O PLANEAMENTO ESTRATÉGICO AO NÍVEL DOS 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS CONCILIANDO CRITÉRIOS DE 
ORDENAMENTO QUE, EVITEM A PRESSÃO EM ÁREAS SENSÍVEIS E 
INCORPOREM PRÁTICAS AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS E NÃO 
POLUENTES NAS VARIAS FASES DE IMPLEMENTAÇÃO (EXECUÇÃO E 
EXPLORAÇÃO)  
- FOMENTAR A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO HISTÓRICO DE ELEVADO 
VALOR PATRIMONIAL  
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 Tabela 31 – Síntese da análise SWOT da proposta de Revisão do PDM e principais recomendações para cada um dos FCD (Continuação) 
 

FC
D

 
Objetivos Estratégicos ou domínios de intervenção da Proposta de Revisão do PDM:  

1. Valorização do Território, recursos naturais e sistemas ecológicos 
2. Fatores de competitividade 
3. Valorização do potencial humano 
4. Valorização do potencial turístico 
5. Aumento da eficiência de governação 

Síntese de 
análise 

Oportunidades Riscos Recomendações 

Biodiversidade e 
Paisagem natural 

- PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO DE LUGARES DE MAIOR SENSIBILIDADE 
(FLORESTA, DUNAS, RIA, ETC.) COMO RESULTADO DE UM MELHOR 
ORDENAMENTO TERRITORIAL E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO, DA UTILIZAÇÃO 
MAIS SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS E DA RECUPERAÇÃO NATURAL DE ÁREAS 
ABANDONADAS DEGRADADAS 
- VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL (ÁREAS SALGADO, SAPAL, DUNAS E 
MATA NACIONAL) E CONSOLIDAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS NATURAIS EM 
ESPECIAL NAS ZONAS RIBEIRINHAS QUE, SENDO ÁREAS SENSÍVEIS A NÍVEL 
ECOLÓGICO, CONSTITUEM PERCURSOS PRIVILEGIADOS PARA A OBSERVAÇÃO 
DA NATUREZA  
 - PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS NOMEADAMENTE 
ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO 
AUTÓCTONE, DOS ECOSSISTEMAS DUNARES E DA PROMOÇÃO DE CORREDORES 
VERDES 
- IDENTIFICAÇÃO EM CARTOGRAFIA ADEQUADA DAS ZONAS E ÁREAS 
CLASSIFICADAS DA REDE NATURA 2000  
- ELABORAÇÃO DA CARTA DA ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL  

- INTERFERÊNCIA AO NÍVEL 
DA BIODIVERSIDADE POR 
VIA DO AUMENTO DA 
ARTIFICIALIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO 
- A OCUPAÇÃO IMOBILIÁRIA 
E A EXECUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS/EMPREE
NDIMENTOS PODEM GERAR 
EFEITOS ADVERSOS NA 
BIODIVERSIDADE LOCAL 
(CONTUDO A SIGNIFICÂNCIA 
DESSES EFEITOS SERÁ 
SOBRETUDO DE CARIZ 
TEMPORÁRIO, OU SEJA, 
OCORRE ESSENCIALMENTE 
DURANTE O PERÍODO DE 
CONSTRUÇÃO DOS 
PROJETOS) 

 

- ELABORAR PLANOS DE GESTÃO E ORDENAMENTO DAS ZPE’S MAIS 
IMPORTANTES, PARA AS ESPÉCIES A PROTEGER (PARCERIA COM A UA – 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA). 
- ASSEGURAR A PROTEÇÃO EFETIVA DAS ZONAS DE NIDIFICAÇÃO E DESCANSO 
DAS ESPÉCIES DE AVES PROTEGIDAS AO ABRIGO DA DIRETIVA HABITATS 
- APROFUNDAR OS ESTUDOS DO SISTEMA BIOFÍSICO (SOLO, ÁGUA, FAUNA, 
FLORA,...) IDENTIFICANDO AS ÁREAS DE MAIOR IMPORTÂNCIA AMBIENTAL, E 
QUAIS AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A ADOTAR – CARTA DE CARACTERIZAÇÃO 
AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 
- IDENTIFICAR ESPACIALMENTE AS DIFERENTES APTIDÕES E CAPACIDADES DO 
MEIO NATURAL ESTABELECENDO NÍVEIS DE PROTEÇÃO E DE RESTRIÇÃO DOS 
SEUS USOS  
- ASSEGURAR NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DAS FRENTES RIBEIRINHAS A 
UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS DE REABILITAÇÃO E MATERIAIS COMPATÍVEIS COM A 
CLASSE SE SOLOS EM CAUSA 
- PROCEDER A UMA ADEQUADA MONITORIZAÇÃO DAS ZONAS SENSÍVEIS COM 
RECURSO A PARCERIAS (EX. COM A UA E ASSOCIAÇÕES LOCAIS), À OBSERVAÇÃO 
DIRETA DOS HABITATS E UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE BIODIVERSIDADE 

Qualidade do 
Ambiente 

- AMPLIAÇÃO DAS ZONAS INDUSTRIAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS 
INDUSTRIAS (INDUSTRIAS ‘LIMPAS’) PROMOVENDO A COMPETITIVIDADE 
TERRITORIAL DO MUNICÍPIO; 
- EVOLUÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO, ENQUADRADO NO 
TECIDO/PERFIL INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO E NA REGIÃO CENTRO 
- CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE VIAS CICLAVEIS E PEDESTRES QUE ALÉM DE 
POTENCIAREM O TURISMO NATUREZA PROMOVEM A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 
NOS VISITANTES E UM MAIOR CONHECIMENTO DOS ECOSSISTEMAS LOCAIS E 
DAS SUAS FRAGILIDADES 
- POSSIBILIDADE DE MELHORIA DA QUALIDADE DO AR ATRAVÉS DA 
RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS REDES URBANAS DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS E DA REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E DE 
ESTACIONAMENTO 
- CONTENÇÃO DOS RISCOS TECNOLÓGICOS PARA AS INDUSTRIAS SEVESO NOS 
TERMOS DO DL 254/2007, ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO DOS VÁRIOS 
INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO: PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM, PMEPC E 
PEE;  
- AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO ATRAVÉS 
DA CAPTAÇÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS DO QREN PELA ENTIDADE GESTORA 
AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A. 
 - ELABORAÇÃO DA CARTA DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

- POSSIBILIDADE DE 
INTERFERÊNCIA NA 
QUALIDADE E USOS DO 
SOLO E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS FACE ÁS ÁREAS 
DE AFETAÇÃO PREVISTAS 
PARA OS 
PROJETOS/EMPREENDIMENT
OS A REALIZAR 
 
- POSSIBILIDADE DE 
INTERFERÊNCIA NAS ZONAS 
DE MAIOR SENSIBILIDADE 
AMBIENTAL 

 

- ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL NA FASE DE EXECUÇÃO DOS 
PROJETOS BEM COMO NA OPERAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMA A 
PERMITIR A MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTES 
NEGATIVOS RESULTANTES 
- CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL POR SETORES DE ATIVIDADE E 
AVALIAÇÃO DAS RESPETIVAS INTERAÇÕES COM O AMBIENTE 
- CONCENTRAÇÃO NOS ESPAÇOS INDUSTRIAIS (ZONA INDUSTRIAL DA MOTA E 
ERVOSAS) DAS UNIDADES POTENCIALMENTE GERADORAS DE MAIORES IMPACTOS 
NO AMBIENTE 
- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTES 
COLETIVOS EM DETRIMENTO DO USO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL 
- AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS (EM ESPECIAL 
DO SETOR TERCIÁRIO, SERVIÇOS, EMPRESAS PRIVADAS, COMERCIO E TURISMO) 
- CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES AO NÍVEL INTERMUNICIPAL 
(CIRA) E DO MUNICÍPIO E REAVALIAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
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Tabela 31 – Síntese da análise SWOT da proposta de Revisão do PDM e principais recomendações para cada um dos FCD (Continuação) 
FC

D
 

Objetivos Estratégicos ou domínios de intervenção da Proposta de Revisão do PDM:  

1. Valorização do Território, recursos naturais e sistemas ecológicos 
2. Fatores de competitividade 
3. Valorização do potencial humano 
4. Valorização do potencial turístico 
5. Aumento da eficiência de governação 

Síntese de 
análise 

Oportunidades Riscos Recomendações 

Desenvolvimento 
humano 

- COMPATIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS COMO A PESCA E O 
ARTESANATO COM AS ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS 
- IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLITICA DE INCENTIVO AO 
EMPREENDEDORISMO 
- CONTRARIAR O TURISMO DE SAZONALIDADE VIABILIZANDO 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE QUALIDADE ACRESCIDA CAPAZES DE 
ATRAIR TURISTAS DE ELEVADO POTENCIAL ECONÓMICO QUE FOMENTAM A 
ECONOMIA LOCAL E A CRIAÇÃO DE EMPREGO 
- AUMENTO DA OFERTA DE CUIDADOS DE SAÚDE E DAS INSTITUIÇÕES DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL 
- MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NAS ÁREAS DE PERIFERIA EM 
RESULTADO DA CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS E SERVIÇOS  
- PROMOÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DOS EQUIPAMENTOS COLETIVOS E 
DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS LÚDICO-CULTURAIS 
- PROMOVER A ADEQUADA MELHORIA DA ESTRUTURA FUNCIONAL NAS 
ÁREAS RESIDENCIAIS 
- MELHORIAS DAS CONDIÇÕES E DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS COM VISTA 
AO FOMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA FORMAL OU INFORMAL NA 
POPULAÇÃO 
- COMPATIBILIZAR O ACESSO AUTOMÓVEL COM A ESTRUTURA FÍSICA DO 
TECIDO URBANO E A VIVÊNCIA SOCIAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE  

- NÃO SE PREVEEM IMPACTES 
SIGNIFICATIVOS  

- AS MEDIDAS QUE VISEM O REFORÇO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA 
URBANO DEVEM TER EM CONTA A POPULAÇÃO MAIS DESFAVORECIDA E 
ENQUADRAR MEDIDAS DE INCLUSÃO SOCIAL 
- A CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA DEMOGRÁFICA E SOCIAL DA 
POPULAÇÃO RESIDENTE POR FREGUESIAS E LUGARES IDENTIFICANDO 
AS ‘UNIDADES’ SOCIOLOGICAMENTE MARCANTES ASSIM COMO OS 
DESEQUILÍBRIOS SOCIAIS 
- AVALIAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL DO MUNICÍPIO NO QUE SE 
REFERE A OCUPAÇÃO, CONSERVAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA 
PROCURA EM FUNÇÃO DO ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO DA POPULAÇÃO 
- MONITORIZAÇÃO DE CARÊNCIAS RELACIONADAS COM AS ÁREAS 
RESIDENCIAIS E ARTICULAÇÃO COM A SITUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
COLETIVOS E COM OS NÍVEIS DE SERVIÇO PRESTADO 
- IMPLEMENTAR DE FORMA GRADUAL E INTEGRADA AS AÇÕES DEFINIDAS 
NO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES  
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Na Tabela 32, apresenta-se uma matriz de análise qualitativa para a situação atual e 
perspetivas de evolução para os vários objetivos de sustentabilidade que se preconizam para o 
Município, reportados à situação de referencia (PDM em vigor) e advindos da implementação 
das propostas que consubstanciam a Revisão do Plano Diretor Municipal objeto deste RA. 

  
Tabela 32 – Síntese da Avaliação Estratégica de Impactes 

Fatores 
Críticos Critérios Objetivos 

PDM 
em 

vigor 
Proposta 

de Revisão 

Governança 

Transparência Facilitar o acesso à informação 

  
Responsabilidade Modernizar serviços 

Eficácia Simplificação de processos 

Coerência Aumentar o rigor das localizações e delimitações 
dos espaços 

Gestão 
Territorial 

Planeamento do Território Promoção da política integrada e coordenada do 
planeamento e gestão do território 

  
Áreas Classificadas Promoção do estado de conservação favorável 

dos habitats 
Consolidação do sistema 

urbano 
Requalificação e/ou revisão dos modelos de 
ocupação urbana 

Mobilidade e acessibilidade Melhoria das redes viárias e dos sistemas de 
transportes alternativos 

Turismo e 
Património 

Cultural 

Estratégia Turística Municipal 
 

Adequabilidade dos 
Empreendimentos Turísticos 

aos Valores naturais 
existentes 

Valorização Turística dos recursos naturais 
existentes; 
Compatibilidade da atividade turísticas com os 
recursos naturais existentes; 
Adequação aos valores naturais presentes na 
área de implementação     

Património histórico 
Criação da Carta do Património Municipal 
Reabilitação/dinamização dos Núcleos Históricos 

Valores culturais e 
associativismo 

Salvaguarda e promoção de tecidos e valores 
patrimoniais 

Biodiversidade 
e Paisagem 

Natural 

Conservação da Natureza 
Utilização sustentável de recursos naturais 
privilegiando a utilização de corredores 
ecológicos  

 
 
 Consolidação dos 

Ecossistemas e habitats 
Evitar a fragmentação dos ecossistemas e 
habitats 

Riscos naturais Gestão do Risco de Incêndio Florestal  
Prevenção de Cheias e Inundações     

Qualidade 
do Ambiente 

Qualidade da Água, Águas 
Residuais e Resíduos 

Promoção do uso eficiente da água 
Melhoria das infraestruturas de saneamento 
básico  
Gestão integrada dos resíduos sólidos 

  

Qualidade do Ar Garantir uma boa qualidade do ar em áreas 
urbanas 

Solo e floresta Prevenção e proteção do solo e floresta   

Riscos Tecnológicos 

Prevenção de incêndios urbanos 
Prevenção de acidentes no transporte de 
matérias perigosas 
Prevenção de acidentes graves 

  

Desenvolvi
mento 

Humano 

Saúde e inclusão social Elevação da qualidade de vida 

  Emprego Promoção do emprego 
Habilitações escolares da 

população 
Melhoria das qualificações escolares e 
profissionais 

Legenda da Tabela 32: 
 

Tendências de 
Evolução 

   
Afastamento dos objetivos e 
metas de sustentabilidade 

Sem alteração 
significativa 

Aproximação aos objetivos e 
metas de sustentabilidade 
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8. Diretrizes para o Programa de Seguimento  

O objetivo central desta fase é o estabelecimento de diretrizes para o programa de seguimento, 
nomeadamente, ao nível do acompanhamento das componentes ambientais e de conservação 
da natureza, da gestão territorial, do turismo e património histórico-cultural, e do 
desenvolvimento humano para as propostas de Revisão do PDM. Estas diretrizes pretendem 
assim constituir orientações e/ou recomendações para os diferentes indicadores de seguimento 
selecionados de maneira a permitirem a caracterização adequada de todos os fatores críticos 
de decisão. 
 
Assim, no intuito de se contabilizarem/aferirem os efeitos das propostas preconizadas, será 
evidenciado por cada FCD uma matriz/tabela de avaliação do estado da situação para o 
momento de ‘partida’ (ano 2008), para a situação atual (reportada ao ano de 2012) e respetivos 
resultados e/ou metas a atingir com a implementação das Áreas Estratégicas de Intervenção 
Urbanística (AEIU) e das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) que estão 
vertidas na proposta de revisão do PDM, para o conjunto dos vários objetivos de 
sustentabilidade e respetivos indicadores de monitorização (ver Tabela 33).  
 
Entende-se que esta metodologia além de vantajosa, por não tornar este documento 
excessivamente descritivo, permite também ir ao encontro das observações plasmadas no 
parecer da CCDR-Centro (6ª Reunião da CMC / Ílhavo - 23/06/2009) assumindo-se como um 
‘guia’ de monitorização/medição dos efeitos que o plano porventura irá produzir quer no 
ambiente quer ao nível económico e sócio-cultural. 
   
Os indicadores considerados (Capítulo 5, ver também a Tabela 14) vão permitir o acesso a 
informações diversificadas no que respeita ao acompanhamento ambiental, na fase de 
execução das propostas do PDM, permitindo também a uma avaliação da eficácia das 
recomendações apresentadas e da participação e envolvimento dos vários atores e 
intervenientes. 

 

Sublinha-se que as medições (valorizações) indicadas para as várias unidades 
de referência (conforme o indicador em analise) são, nesta fase, indicativas não 
‘condicionando’ do grau de efetividade e da convergência que se pretende, no futuro, alcançar 
e otimizar.  

Contudo não foi possível à equipa aferir/contabilizar todos os indicadores pois que, para alguns 
casos, ou não se dispõe ainda da informação tratada (conforme as unidades de referência 
adotadas nos diferentes indicadores) ou, não foi possível junto das entidades respetivas obtê-la 
em tempo útil. Não obstante as dificuldades subjacentes à elaboração da matriz de avaliação 
(Tabela 33) a sua maior relevância decorre da possibilidade de aferição da estratégia ambiental 
do Plano para os vários domínios de intervenção, ou seja possibilitar a monitorização 
‘quantitativa’ da relevância ambiental das as suas propostas. 
 
Por fim deve ter-se em conta que os indicadores selecionados durante o Programa de 
Seguimento carecem dos competentes ajustamentos consoante a implementação das 
propostas e da informação recolhida.   
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Tabela 33 – Indicadores de Monitorização / programa de seguimento da Proposta de revisão do PDM para o FCD: Governança  

FC
D

 

Critérios Indicador de Seguimento Ano de referencia 
2008 Situação reportada ao Ano de 2012 

 

Metas a atingir com a PROPOSTA DE 
REVISÃO DO PDM 

Fontes de 
Informação 

G
ov

er
na

nç
a 

Tr
an

sp
ar

ên
ci

a 
R

es
po

ns
ab

ili
da

de
 

E
fic

ác
ia

 
C

oe
rê

nc
ia

 

- Locais com informação disponível, (N.º) 
CMI 

 Museu Marítimo 
Biblioteca Municipal 

CMI 
 Serviço de Integrado de Atendimento  

Juntas de Freguesia  
Biblioteca Municipal  

Museu Marítimo  
Centro Cultural de Ílhavo 

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré  
Fóruns da Juventude 

OUTDOORS  
Painéis Eletrónicos de Informação 

 
Aumentar o número de locais com 

informação disponível 

Câmara 
Municipal  

 

- Monitorização do Serviço de Atendimento 
Integrado (Sim/Não) NÃO SIM 

Realização de Relatório (Anual) com 
tratamento estatístico do número de 

atendimentos 

- Utilização de novas tecnologias de 
comunicação e informação, (Sim, Não) 
 

SIM  
 

Sites: CMI,  
MUSEU MARÍTIMO, 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

SIM 
 

SITES: CMI, JUNTAS DE FREGUESIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, 

MUSEU MARÍTIMO, 
CENTRO CULTURAL DE ÍLHAVO, 

CENTRO CULTURAL DA GAFANHA DA NAZARÉ, 
FÓRUNS DA JUVENTUDE 

 
NOTAS INFORMATIVAS / NEWSLETTERS 

UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS: 
 - Criação da página do FACEBOOK 
 - NOTAS INFORMATIVAS / 
NEWSLETTERS 
- Melhoramento SITE da Autarquia 
- Realização de Relatório (Anual) com 
tratamento estatístico do número de 
utilizadores e informações requeridas nos 
vários Serviços Municipais 
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Tabela 33 (continuação) – Indicadores de Monitorização / programa de seguimento da Proposta de revisão do PDM para o FCD: Gestão Territorial   

FC
D

 

Critérios Indicador de Seguimento Ano de referencia 
2008 

 

Situação reportada ao Ano de 2012 

 

Metas a atingir com a PROPOSTA DE 
REVISÃO DO PDM 

Fontes de 
Informação 

G
es

tã
o 

Te
rr

ito
ria

l 

 
P

la
ne

am
en

to
 d

o 
Te

rri
tó

rio
 

  

- Evolução da oferta de solo industrial e área 
de ocupação, (%) 
 

Não contabilizado Não contabilizado 

Monitorizar conforme o grau de execução 
das UOPG preconizadas na proposta de 

revisão do PDM – RELATÓRIO  
 

Câmara 
Municipal 

 

- Taxa média anual de execução de solo 
urbanizável, (%) 
 

Não contabilizado Não contabilizado 

- Taxa média anual de execução de solo 
urbanizado, (%) 
 

Não contabilizado Não contabilizado 

- Taxa média anual de execução do espaço 
industrial, (%) Não contabilizado Não contabilizado 

Á
re

as
 

cl
as

si
fic

ad
as

  
- Grau de afetação de áreas de distribuição 
de habitats e de espécies protegidas – (%, 
ha) 

... 
4% 

Conforme Relatório de delimitação da Rede Natura 
2000 – ZPE da Ria de Aveiro (já articulado com ICNF)  

- Áreas de elevada pressão humana, (ha) ... Conforme proposta de delimitação da área de 
afetação da Rede Natura 

C
on

so
lid

aç
ão

 d
o 

si
st

em
a 

ur
ba

no
 

- Valorização e otimização de espaços 
públicos, (ML, m2 ou ha) Não contabilizado Não contabilizado 

- Valorização de novas centralidades em 
articulação com o património construído, (m2 
ou ha) 

Não contabilizado Não contabilizado 

- Número de ligações estabelecidas pela 
Ferrovia do Porto de Aveiro (N.º/ano), e 
Percentagem do tráfego total de mercadorias 
registado (%) 

Não executado 
 

470 - Ligações Ferroviárias, que representam 
 20% - Movimento total de mercadorias registado  

Ampliação da ferrovia do atual feixe de 5 
para 9 linhas, com o subsequente aumento 
do número de ligações estabelecidas e do 

aumento percentual do tráfego de 
mercadorias – indicador a monitorizar na 

forma de relatório Anual    

APA 

- Conclusão da rede viária estruturante, 
(CONCLUÍDA/NÃO CONCLUÍDA) INICIADA  EM EXECUÇÃO 

CONCLUÍDA 
 Monitorizar conforme o grau de execução 

AEIU da proposta de revisão do PDM – 
RELATÓRIO   

Câmara 
Municipal 

- Promoção de acessibilidades por água, 
(SIM/NÃO) INICIADA  EM EXECUÇÃO  

SIM 
Monitorizar conforme o grau de execução 

das propostas de revisão do PDM – 
RELATÓRIO   

Câmara 
Municipal 
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Tabela 33 (continuação) – Indicadores de Monitorização / programa de seguimento da Proposta de revisão do PDM para o FCD: Turismo e Património Histórico-Cultural   

FC
D

 

Critérios Indicador de Seguimento Ano de 
referencia 2008 

 

Situação reportada ao Ano de 2012 

 

Metas a atingir com a PROPOSTA DE 
REVISÃO DO PDM 

Fontes de 
Informação 

Tu
ris

m
o 

e 
Pa

tr
im

ón
io

 C
ul

tu
ra

l 

E
st

ra
té

gi
a 

Tu
rís

tic
a 

M
un

ic
ip

al
 

A
de

qu
ab

ili
da

de
 d

os
 E

m
pr

ee
nd

im
en

to
s 

Tu
rís

tic
os

 a
os

 V
al

or
es

 N
at

ur
ai

s 
 

- Número de artesãos inscritos no Registo Nacional 
das Atividades Artesanais no Município (Nº 
 

Não aplicável 15 30 RNAAT 
(IEFP) 

- Variedade de categorias de artesanato dos artesãos 
inscritos no Registo Nacional das Atividades 
Artesanais no Município (Nº) 

Não aplicável 10 15 RNAAT 
(IEFP) 

- Aproveitamento / Valorização de edificações 
préexistentes com interesse individual ou de conjunto 
para implantação de empreendimentos turísticos (N.º)  

3 3 5 CMI 

- Site informativo dos empreendimentos turísticos 
possibilitando a realização de reservas e transações 
online (N.º)  

Desconhecido 4 8 
RNT 

(Turismo de 
Portugal) 

- Número de atendimentos nas Lojas de Turismo 
(nº/ano)  Não aplicável 5.335 8.000 CMI 

- Número de Kms existentes em ciclovia (Km) Não contabilizado 18,7 25 CMI 

- Número de Operadores Marítimo Turísticos em 
operação no Município (Nº)  Não aplicável 13 18 

RNT 
(Turismo de 

Portugal) 
- Instalações de recreio náutico e ancoradouros – 
número e capacidade de atracagem de embarcações 
de recreio  

345 345 945 
(CMI e 

Região de 
Aveiro) 

- Certificação de qualidade dos serviços por norma 
nacional ou europeia, quando não obrigatória por lei 
(N.º)  

0 0 50% dos existentes em 2020 
RNT 

(Turismo de 
Portugal) 

- Tipologias de Empreendimentos Turísticos no 
Município (N.º) 

Equivalente atual 
a 2 2 4 

RNT 
(Turismo de 

Portugal) 

- Número de Empresas de Animação Turística em 
operação no Município (Nº) Não aplicável 1 3 

RNT 
(Turismo de 

Portugal) 
- Certificação ambiental por norma nacional ou 
europeia, quando não obrigatória por lei para os 
empreendimentos turísticos (N.º) 

0 0 30% dos existentes em 2020 
RNT 

(Turismo de 
Portugal) 

- Reconhecimento como empreendimento de turismo 
de natureza para os empreendimentos turísticos (N.º)  0 0 10% dos existentes em 2020 

RNT 
(Turismo de 

Portugal) 

-  Empreendimentos de turismo da tipologia Parques 
de Campismo e Caravanismo (N.º)  3 3 (em reclassificação) 3 

RNT 
(Turismo de 

Portugal) 
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Tabela 33 (continuação) – Indicadores de Monitorização / programa de seguimento da Proposta de revisão do PDM para o FCD: Turismo e Património Histórico-Cultural   

FC
D

 

Critérios Indicador de Seguimento Ano de 
referencia 2008 

 

Situação reportada ao Ano de 2012 

 

Metas a atingir com a PROPOSTA DE 
REVISÃO DO PDM 

Fontes de 
Informação 

Tu
ris

m
o 

e 
Pa

tr
im

ón
io

 C
ul

tu
ra

l 

E
st

ra
té

gi
a 

Tu
rís

tic
a 

M
un

ic
ip

al
 

A
de

qu
ab

ili
da

de
 d

os
 

E
m

pr
ee

nd
im

en
to

s 
Tu

rís
tic

os
 a

os
 

V
al

or
es

 N
at

ur
ai

s 

- Número de empreendimentos turísticos (N.º) 6 6 9 
RNT 

(Turismo de 
Portugal) 

- Capacidade dos empreendimentos turísticos, exceto 
parques de campismo e caravanismo (Nº camas fixas / 
Nº unidades de alojamento total) 

326 / Desc. 353 / 141 450 / 200 
RNT 

(Turismo de 
Portugal) 

- Número de empreendimentos turísticos classificados 
com 4 ou mais estrelas, exceto parques de campismo 
e caravanismo (Nº)  

1 1 2 
RNT 

(Turismo de 
Portugal) 

- Números de Hóspedes e Dormidas no Município, 
exceto parques de campismo e caravanismo (N.º/ano 
disponível)  

Hospedes 16.739  
Dormidas 33.217  

Hospedes 17.798 (em 2010) 
Dormidas 32.568 (em 2010) 

Hospedes 25000 
Dormidas 45000 INE 

- Equipamentos exteriores e interiores - piscinas, 
minigolfes, ténis, ginásio, restaurante, bar, salas de 
reuniões, etc... (N.º)  

Desconhecido 11 20 
- RNT 

(Turismo de 
Portugal) 

- Implementação e promoção do pedestrianismo (n.º 
de trilho existentes, ml) 

N.º trilhos = 5 / 
41.800 ML N.º trilhos = 5 / 41.800 ML  

Conclusão da rede municipal de percursos 
pedestres (Indicador a monitorizar durante a 

execução da proposta de revisão) 

Câmara 
Municipal 

P
at

rim
ón

io
 C

ul
tu

ra
l 

- Carta do Património Municipal (Não Executada, Em 
Execução, Executada)  Não Executada Executada 

Executada  
(e sujeita a atualização por uma Comissão 

Técnica do Património Cultural) 

Câmara 
Municipal 

- Área requalificada nos Núcleos Históricos (ha) Inexistente 

≈ 30 ha  
Qualificação Urbana e Ambiental do ‘Casco 

Antigo’ da Cidade, incluindo a parte da obra de 
Qualificação Urbana da Antiga EN109 – Executada 

Dinamização nas Áreas Históricas 
Requalificadas da VERTENTE IMATERIAL 

da RUCHI (Requalificação Urbana do Centro 
Histórico de Ílhavo) - Relatório de 

Monitorização -  
Número e tipologia das Ações realizadas 
Classificação da Frente Urbana de Ria da 
Costa Nova como Conjunto de Interesse 

Nacional 
Elaboração de um Estudo Histórico, 

Antropológico, de Caráter Centifico sobre o 
Concelho de Ilhavo 

- Serviços/comércio requalificados/dinamizados nos 
centros históricos (n.º)  Não contabilizado 

Serviços e afins – 20 
Equipamentos Públicos – 5 

Comércio – 14 

V
al

or
es

 c
ul

tu
ra

is
 e

 
as

so
ci

at
iv

is
m

o 

- Número de protocolos celebrados com as 
Associações Cívicas Tradicionais, (N.º) 74 80 

Conclusão das UOPG preconizadas e sua 
monitorização/acompanhamento através de 

RELATÓRIOS de avaliação  

Câmara 
Municipal 

- Reabilitação e execução de novas valências/pólos 
culturais no Município (N.º de intervenções realizadas) 

Biblioteca 
Municipal 

Museu Marítimo e 
Navio Museu Sto. 

André  
Centro cultural de 

Ílhavo (CCI) 
 

- Conclusão da obra de “Ampliação/requalificação do 
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, (CCGN)”  
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Tabela 33 (continuação) – Indicadores de Monitorização / programa de seguimento da Proposta de revisão do PDM para o FCD: Biodiversidade e Paisagem Natural   

FC
D

 

Critérios Indicador de Seguimento Ano de referencia 2008 Situação reportada ao Ano de 2012 
Metas a atingir com a 

PROPOSTA DE REVISÃO 
DO PDM 

Fontes de 
Informação 

B
io

di
ve

rs
id

ad
e 

e 
Pa

is
ag

em
 N

at
ur

al
 

C
on

se
rv

aç
ão

 d
a 

N
at

ur
ez

a 

- Grau de Conservação de corredores ecológicos e 
outros contínuos naturais, (MAU, INSUFICIENTE, BOM, 
MUITO BOM) 

Não contabilizado 
Concordante com o Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Litoral Centro (PROF-C) e Proposta de 

Estrutura Ecológica Municipal 

Conforme a execução das das 
Áreas Estratégicas de 

Intervenção Urbanística (AEIU) e 
de Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão (UOPG) 
preconizadas e sua 

monitorização/acompanhamento 
através de RELATÓRIOS de 

avaliação 

Câmara 
Municipal 

 
 

APA 

- Elaboração de planos de gestão de conservação de 
habitats, (N.º e tipologia de planos) Planos em desenvolvimento 

Conforme propostas da Revisão do PDM: 
- REN Bruta 
- LMPAVE 
- Estrutura Ecológica Municipal 
- Criação do Parque de Dunas da Costa Nova 

- Implementação de ações de conservação de habitats 
(N.º de ações e Tipos)  

1 
 

4  
(Ações de proteção dos ecossistemas 

dunares/Reabilitação dos Passadiços, em conformidade 
com o POOC OMG) 

- Requalificação/Renaturalização das frentes ribeirinhas 
(km, ha)  

3,5 km 
Construção de Ciclovia Frente de Ria (Barra / Costa 

Nova) 
 

2,6 ha 
(Requalificação Urbana e Ambiental da Frente de Ria 

Costa Nova – Biarritz) 

- Reabilitação de áreas verdes como espaços de 
Recreio e Lazer (ha) 

3,5 ha 
Jardim Oudinot 

1 ha: Área verde adjacente ao mercado de Ílhavo; 
57 ha: Projeto de Requalificação Ambiental e Gestão de 

Habitats da Margem Nascente do Canal de Mira - 
Adjudicado 

C
on

so
lid

aç
ão

 d
os

 E
co

ss
is

te
m

as
 e

 H
ab

ita
s 

- Grau de afetação (destruição/alteração) de habitats 
húmidos fundamentais para ‘Espécies Alvo de 
Orientações de Gestão’, (%, ha) 

... 
 

0.1% - Proposta de Requalificação Ambiental e Gestão 
de Habitats da margem nascente do Canal de Mira 

(março 2010) 

Indicadores a monitorizar pelas 
entidades com atribuições específicas 

para validação e verificação do grau de 
afetação dos habitats húmidos e áreas 

de distribuição de espécies alvo de 
O.G. (tendo como base: 

Cumprimento das Orientações de 
Gestão do Plano sectorial da Rede 

Natura 2000 para o concelho – 
conforme Relatório Técnico das 

Orientações de Gestão, (RTOG), 
Anexos 1B, 1C e 1D). 

 
(**) 

ICNF 
 

- Grau de afetação/perturbação das espécies alvo, por 
fragmentação de habitats / efeito barreira (MAU, 
INSUFICIENTE, BOM, MUITO BOM)  

... (*) 

- Extensão/área e tipologia dos habitats e nichos 
ecológicos, (ML, ha) 

Cursos de água, leitos e margens –...  ha 
Zonas ameaçadas pelas cheias – 9.62 ha 

Área de ria e faixa de proteção/laguna – 831.51 ha 
Áreas Max. Infiltração e Recarga Aquíferos – 3373 ha 

Restingas – ...  ha 
Dunas litorais, costeiras e fósseis – 45.3 ha 

Praias – 60.5 ha 
LMPAVE – 359.8 ha 
Sapais – 540.7 ha  
(PDM em vigor) 

  Cursos de água, leitos e margens – 231.72 ha 
Zonas ameaçadas pelas cheias – 24.53 ha 

Área de ria e faixa de proteção/laguna – 1002.90 ha 
Áreas Max. Infiltração e Recarga Aquíferos – 3549 ha 

Restingas – 336.49 ha 
Dunas litorais, costeiras e fósseis – 1866.22 ha 

Praias – 136.58 ha 
LMPAVE – 4665.38 ha 

Sapais – 562.41 ha  
(Revisão do PDM ) 

  

- Áreas ou habitats recuperados, (ha) ... (*) 
- Grau de afetação de áreas de distribuição de espécies 
(com estatuto de conservação elevado), particularmente 
dependentes dos ecossistemas ribeirinhos/linhas de 
água (MAU, INSUFICIENTE, BOM, MUITO BOM) 

... (*) 

 
(*) – Presentemente a equipa técnica não dispõe desta informação, podendo eventualmente a informação ser obtida com o auxílio do ICNF; 
(**) – O grau de aferição e de execução do indicador também está dependente da implementação do Plano e da disponibilidade de dados (por vezes a fornecer/divulgar por outras entidades: INE, APA, ICNF, ARH, entre 
outras). 
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Tabela 33 (continuação) – Indicadores de Monitorização / programa de seguimento da Proposta de revisão do PDM para o FCD: Biodiversidade e Paisagem Natural (continuação)  

FC
D

 

Critérios Indicador de Seguimento Ano de referencia 2008 Situação reportada ao Ano de 2012 
Metas a atingir com a 

PROPOSTA DE REVISÃO 
DO PDM 

Fontes de 
Informação 

B
io

di
ve

rs
id

ad
e 

e 
Pa

is
ag

em
 N

at
ur

al
 

R
is

co
s 

na
tu

ra
is

 

- Área ardida (ha)  4,05 1,67 (*) 

As metas serão as constantes do 
PMDFCI  

SMPC 
 

GTF 
 

APA 

- N.º de ocorrências de incêndio (N.º) 73 31 

- Área impermeabilizada (% do total) Informação não disponível Informação não disponível 

- Edifícios sensíveis/estruturas em zonas 
inundáveis (N.º) 
 

Os bens vulneráveis são: 
Escola EB1 da Costa Nova, 

Igrejas, e mercado 
Municipal da Costa Nova 

Os bens vulneráveis são: Escola EB1 da Costa Nova, Igrejas, 
e mercado Municipal da Costa Nova 

 

Redução/mitigação dos Riscos 
por via do grau de execução das 
propostas previstas pela revisão 

do PDM – Monitorização dos 
indicadores de seguimento 

efetuada através de Relatório 
Anual 

 

- Habitantes em áreas inundáveis (N.º) 
 

População das áreas 
urbanas das Praias da 
Barra e Costa Nova, 

variável conforme a época 
do ano;  

Áreas urbanas confinantes 
com canais da Ria (Mira e 

Boco), assim como as áreas 
das freg. Nazaré e 

Encarnação assinaladas na 
carta de Risco de Cheias; 

 

População das áreas urbanas das Praias da Barra e Costa 
Nova, variável conforme a época do ano; 

 
Áreas urbanas confinantes com canais da Ria (Mira e Boco), 

assim como as áreas das Freg. Nazaré e Encarnação 
assinaladas na carta de Risco de Cheias; 

 

- Medidas preventivas/mitigadoras da erosão 
costeira/inundações (POOC-OMG) (n.º 
medidas e ações) 
 

As previstas e executadas 
no âmbito do POOC-OMG 

- N.º medidas preventivas (erosão costeira) – Ações de 
reposição de areias = 2 (APA); 

- N.º ações de reforço nas margens da ria (inundações) = 2 
(SMPC); 

- Área sujeita a cartografia de risco de 
inundação (ha) Informação não disponível Informação não disponível 

- N.º de ocorrências de cheias/galgamentos 
(N.º) 
 

… 
4 Ocorrências 

 Fev. e Nov./2011 e março/dezembro 2012 (erosão - cordão 
dunar da Barra e Costa Nova) 

- Áreas inundáveis (ha) Informação não disponível Informação não disponível 

 
(*) – DADOS PROVISÓRIOS (Gabinete Técnico Florestal)
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Tabela 33 (continuação) – Indicadores de Monitorização / programa de seguimento da Proposta de revisão do PDM para o FCD: Qualidade do Ambiente 

FC
D

 

Critérios Indicador de Seguimento Ano de referencia 2008 Situação reportada ao Ano de 2012 Metas a atingir com a PROPOSTA DE 
REVISÃO DO PDM 

Fontes de 
Informação 

Q
ua

lid
ad

e 
do

 A
m

bi
en

te
 

Q
ua

lid
ad

e 
da

 Á
gu

a,
 Á

gu
as

 R
es

id
ua

is
 e

 R
es

íd
uo

s 

- Consumo de água per capita (l/hab.dia) 175 l/hab.dia 170 l/hab.dia (*) 

Indicador alvo de monitorização – Relatório anual 
com a explicitação de resultados - a elaborar 

pela EG,  
META: redução do Consumo per capita através 
da utilização mais eficiente da água no consumo 

que se pretende venha a atingir, ao fim de um 
período de 10 anos, uma eficiência de utilização 

de 80% (PNUEA ) 

CMI 
 
 

AdRA  
 

- Água perdida pelo sistema de abastecimento 
(%) 25% ≤ Perdas ≤ 28% (**) 25% ≤ Perdas ≤ 28% (**) < 15% 

- Número de captações de água para 
abastecimento público c/ perímetros de proteção 
regulamentados (%) 

0% 

100% 
 Portaria n.º 73/2012 de 23 de março 

 Portaria n.º 311/2012 de 10 de outubro 

100% 
Portaria n.º 73/2012 de 23 de março 

 Portaria n.º 311/2012 de 10 de outubro 

- Água usada na rega de espaços verdes (% 
Residual tratada, % Água Bruta, % Consumo 
Humano)  

0% Residual tratada 
0% Água Bruta 

100% Consumo Humano 

0% Residual tratada 
0% Água Bruta 

100% Consumo Humano 

10% Residual tratada 
15% Água Bruta 

75% Consumo Humano 

- Monitorização da conformidade do Programa 
Controlo de Qualidade da Água (PCQA) para 
consumo humano conforme os Valores 
Paramétricos (VP) da legislação em vigor (% 
total de analises em conformidade com o VP)    

95%  99% ≥ 99% 

- População equivalente servida por sistema 
público de drenagem de Aguas Residuais com 
rejeição, em alta, na ETAR Sul – SIMRIA (%) 

68%  75% 90% 

- População equivalente servida por sistema 
público de drenagem de Águas Pluviais (%) 60%  65% 80% 

- Classificação da qualidade da água balnear 
(MÁ, ACEITÁVEL, BOA, EXCELENTE) EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE APA 

- Produção de resíduos (Ton. /ano) 19.872 Ton. 17.773 Ton.  16.000 Ton. CMI 

- Recolha seletiva e reciclagem de resíduos, (Ton. 
/ano), %, N.º equipamentos) 

Ecopontos – 1275 Ton. 
Ecocentro – 486 Ton. 

% Total da Rec. Seletiva 
RSU = 8.9%; 

N.º Ecopontos = 100  

Ecopontos – 1278 Ton. 
Ecocentro – 627 Ton. 

% Total da Recolha Seletiva RSU = 10.4% 
N.º Ecopontos distribuídos = 137  

(valores reportados a 2011) 

Indicador alvo de monitorização anual pela CMI 
na forma de Relatório com a explicitação de 

resultados alcançados.  
Aumento da recolha seletiva para uma 

percentagem de 15%, nos próximos anos.  

CMI 
 

 ERSUC 
 

(*) – Valor estimado (a população flutuante associada ao período balnear - Praias da Barra e Costa Nova – tende a inflacionar os valores do consumo de água per capita no município de Ílhavo); 
(**) – Valor estimado;
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Tabela 33 (continuação) – Indicadores de Monitorização / programa de seguimento da Proposta de revisão do PDM para o FCD: Qualidade do Ambiente 

FC
D

 

Critérios Indicador de Seguimento Ano de referencia 
2008 Situação reportada ao Ano de 2012 Metas a atingir com a PROPOSTA DE 

REVISÃO DO PDM 
Fontes de 
Informação 

Q
ua

lid
ad

e 
do

 A
m

bi
en

te
 

Q
ua

lid
ad

e 
do

 
ar

 

- Implementação de medidas com vista ao 
uso de transportes alternativos, ex. Bicicleta 
(Relatório) 

SIM  
Rede de ciclovias iniciada 

“Comemoração do Dia 
Europeu sem carros” 

SIM  
Alargamento da rede de ciclovias 

Ações de educação rodoviária – (EMER) 

SIM 
Conclusão da rede Municipal de Ciclovias 
(conforme as propostas preconizadas e 
elaboração de RELATÓRIO anual com 

explicitação das medidas e ações realizadas) CMI 

- Promoção do uso de transportes públicos, 
(SIM/NÃO) ... 

SIM  
Apresentação do Plano Municipal de Mobilidade e 

Transportes de Ílhavo 

SIM – Concretização do Plano Municipal de 
Mobilidade e Transportes de Ílhavo 

 

S
ol

o 
e 

Fl
or

es
ta

 - Respeito pelas boas práticas Florestais, 
(SIM/NÃO) Inexistente Existência de Regulamento Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios (RMDFI)  

SIM – A monitorizar através da aplicação das 
boas práticas florestais previstas no RMDFI - na 

forma de um RELATÓRIO ANUAL  CMI / GTF 
- Quantidade de CO2 fixado com base na 
área florestal existente, (%) Não contabilizado Não contabilizado 

Indicador para monitorizar em função das áreas 
e espécies plantadas – RELATÓRIO de 

acompanhamento e monitorização  
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Tabela 33 (continuação) – Indicadores de Monitorização / programa de seguimento da Proposta de revisão do PDM para o FCD: Qualidade do Ambiente 

FC
D

 

Critérios Indicador de Seguimento Ano de referencia 2008 Situação reportada ao Ano de 2012 Metas a atingir com a PROPOSTA DE 
REVISÃO DO PDM 

Fontes de 
Informação 

Q
ua

lid
ad

e 
do

 A
m

bi
en

te
 

R
is

co
s 

te
cn

ol
óg

ic
os

 

- Número de ocorrências de incêndios 
urbanos (N.º) 
 

30 40 
Redução em 50% do número de ocorrências 

(aposta na sensibilização da população para a 
prevenção de incêndios urbanos) 

BVI 
 

SMPC 
 

GTF 
 

APA 

- Número de edifícios com projetos de 
SCIE e medidas de autoproteção 
aprovados e implementados (N.º/ano) 

216 Licenciados 102 Licenciados 

Pretende-se assegurar a conformidade das 
medidas SCIE não só para os novos edifícios 

como também para os existentes – indicador alvo 
de monitorização na forma de Relatório Anual  

- Número de edifícios degradados (N.º) 
 

Não contabilizados  277 Contabilizados, dos quais 50% foram 
demolidos ou recuperados   

Contabilização total do n.º de edifícios 
degradados existentes no município, alcançando 

100% de intervenção (demolição ou 
recuperação) – indicador alvo de monitorização 

na forma de Relatório Anual 

- Número de habitantes em zonas urbanas 
antigas (N.º) 
 

Informação não disponível Informação não disponível 

Monitorizar o n.º de habitantes nas zonas 
urbanas antigas de forma a definir medidas de 
proteção civil adequadas – indicador alvo de 
monitorização na forma de Relatório Anual 

- Número de Edifícios da 3ª e 4ª categoria 
de risco SCIE (N.º) 
 

Não contabilizado Não contabilizado 

Pretende-se alcançar a monitorização do n.º de 
Edifícios de 3ª e 4ª categoria com medidas SCIE 
implementadas – indicador alvo de monitorização 

na forma de Relatório Anual 
- Número de ocorrências de acidente no 
transporte de matérias perigosas (N.º)  
 

0 0 Manter nulas as ocorrências de acidente 

- Estabelecimentos abrangidos pelo 
Decreto-lei n.º 254/07 (N.º) 
 

7 
(conforme definido pela 

APA)  

7 (conforme definido pela APA) 
6 (conforme PEE de 2012) 

Contenção das áreas de instalação de industrias 
SEVESO  - Área ocupada por estabelecimentos 

abrangidos pelo Decreto-lei n.º 254/07 (ha) 
 

Não contabilizado 21,9 ha 
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Tabela 33 (continuação) – Indicadores de Monitorização / programa de seguimento da Proposta de revisão do PDM para o FCD: Desenvolvimento humano   

FC
D

 

Critérios Indicador de Seguimento Ano de referencia 
2008 Situação reportada ao Ano de 2012 Metas a atingir com a PROPOSTA DE 

REVISÃO DO PDM 
Fontes de 

Informação 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 H
um

an
o S
aú

de
 e

 In
cl

us
ão

 S
oc

ia
l 

- Recuperação de habitações degradadas 
(N.º intervenções) 

0 
 1 2 Câmara 

Municipal 

- Existência de equipamentos na área da 
saúde (N.º) 
 

Centro de Saúde de 
Ílhavo 

Extensões de Saúde 
nas freguesias da Gaf. 

Nazaré, Carmo, 
Encarnação e Costa 

Nova 
N.º = 5 

Novas valências na saúde: 
- Funcionamento do Hospital de Cuidados 

Continuados de Ílhavo 
- Desenvolvimento do Projeto de Execução do 

Edifício da Nova Extensão de Saúde da Costa Nova 
 N.º = 6  

 

Construção e Ativação da Nova Extensão de 
Saúde da Costa Nova 

Ativação da Extensão de Saúde da Praia da 
Barra  

N.º = 8 

Câmara 
Municipal  

- Número de consultas na área da saúde (N.º 
consultas/hab.ano) 

2,7 
(valor reportado a 

2009) 

3,6 
(valor reportado a 2010) 

4.5 
Conforme indicador Região Centro de 2012 

INE 
PORDATA 

- Taxas de cobertura nas áreas: Infância e 
juventude; Pop. Idosa (%) Desconhecido Infância e juventude – 23, 4% 

População Idosa – 9,5% 

Infância e juventude – 30% 
População Idosa – 15% 

Conforme indicadores do Dist. Aveiro 2012 

Instituto da 
Segurança 

Social 
- Fomento de programas municipais na área 
do desporto e de práticas desportivas (N.º de 
programas e N.º de participantes) 

Não contabilizado 8 
10.802 

10 
15.000 

Câmara 
Municipal 

E
m

pr
eg

o 

- Captação de Novas unidades empresariais 
(SIM/NÃO)  ... 

 
SIM 

 
SIM  Câmara 

Municipal 

- Aposta nas indústrias de nova geração 
(SIM/NÃO) ... 

 
SIM 

 
SIM  Câmara 

Municipal 

- Redução da taxa de desemprego, (%) 5,4% 8,9% 5,4% INE 

H
ab

ili
ta

çõ
es

 e
sc

ol
ar

es
 d

a 
po

pu
la

çã
o 

- Requalificação do parque escolar municipal, 
(N.º de novos estabelecimentos criados/ 
qualificados) 

6  
5  

(Novos Centros Escolares executados de raiz - a 
adicionar à rede de equipamentos escolares) Indicadores alvo de monitorização anual pela 

CMI na forma de Relatório com a explicitação 
de resultados alcançados.  

 
Câmara 

Municipal 

- N.º de alunos do ensino básico, secundário 
e superior (N.º) 

1º Ciclo = 1690 
2º e 3º Ciclo = 1939  

Ensino Sec. 764 

1º Ciclo = 1600 
2º e 3º Ciclo = 1389  

Ensino Secundário = 1379 
Ensino Superior (não contabilizado) 

- Número e Bibliotecas (N.º e Tipologia)   

1- Biblioteca Municipal 
15 – Bibliotecas 

escolares 
3 – Pólos de Leitura  

1 – Pólo de leitura de 
temática Marítima 

1 - Biblioteca Municipal 
22 – Bibliotecas escolares (das quais 5 foram 

reabilitadas e requalificadas em 2010)  
3 – Pólos de Leitura  

1 – Pólo de Leitura de temática Marítima 

Idem (2012) acrescido de uma Biblioteca 
Itinerante 
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8.1. Aspetos Institucionais, Participação Pública e Etapas subsequentes ao Relatório 
Ambiental 

A equipa técnica responsável pela monitorização e avaliação estratégica do desempenho 
ambiental da execução das propostas da Revisão do PDM deve assumir as seguintes funções: 

 Avaliar o desempenho dos indicadores; 
 Divulgar a informação, permitindo o acompanhamento de todas as partes interessadas; 
 Apresentar os relatórios de desempenho dos indicadores e do grau de concretização dos 

objetivos; 
 Atualizar o plano de monitorização e avaliação ambiental. 

 
Pretende-se, assim, criar um sistema de acompanhamento e controlo integrado, capaz de 
monitorizar os efeitos (negativos e positivos) previstos, bem como detetar a ocorrência de 
outros não previstos. Desta forma, e sem prejuízo das responsabilidades determinadas por lei, 
considera-se importante a existência de uma estrutura de acompanhamento dos efeitos 
ambientais e de sustentabilidade, associados à aplicação das linhas estratégicas da Revisão 
do PDM.  
 
Os resultados do processo de monitorização deverão ser enviados anualmente para a APA, 
bem como divulgados ao público em geral, por exemplo, através do endereço eletrónico do 
Município. Este processo de monitorização/avaliação corresponde à Fase 3 (Seguimento) do 
processo de desenvolvimento da AAE da revisão do PDM (ver Tabela 34). Durante esta fase 
(seguimento), poder-se-ão criar reuniões com os grupos específicos, de forma a trabalhar o 
programa de monitorização que é, por definição, uma “função de avaliação in continuum do 
processo de planeamento, suscetível de autonomização, tendo como objetivo contribuir para 
tornar mais efetivo o processo de planeamento e os seus instrumentos”. 
 
Tabela 34 – Esquema de participação pública no processo de AAE da revisão do PDM de Ílhavo 

Fase da AAE Formas de Participação Agentes envolvidos 
1ª Fase 

Estabelecimento do 
âmbito da avaliação e dos 

FCD 
 

Consulta dirigida às entidades com 
competências e atribuições ambientais 
específicas e que se devem pronunciar 

sobre a Proposta de Revisão do PDM de 
Ílhavo  

APA , ICNF  
IA, Instituto da Água; 
CCDR-C , DRAPC 

ARH , Autoridade de saúde 
(cf. nº 3 do Art. 3º do DL nº 232/2007 de 15 de junho) 

 

2ª Fase   

Elaboração do  
Relatório Ambiental (RA)  

 

Consulta aos membros da CTA 
(Comissão Técnica de acompanhamento 

do processo de revisão do PDM de 
Ílhavo) e a entidades com competências 
ambientais específicas que não membros 

da CTA 

CCDRC, APA, ICNF, AFN 
Administração do Porto de Aveiro 

DRAPC, IA, Instituto da Água; 
ME-DRC, 

REN (Rede Eletrica Nacional), Lusitânia Gás 
DRE-C , Turismo de Portugal, IP 
IGESPAR, EP , INIR, ANACOM 

DRC-C , DGIF- Min. Defesa 
DGOTDU, ISS-C , ARS , IDP 

Disponibilização do RA na Internet Público em geral 

Elaboração e disponibilização do RA final 

3ª Fase 

Seguimento (a) 

Reuniões com grupos específicos, para 
discussão do programa de gestão e 
monitorização estratégica do Plano 

Grupos de especialistas, autoridades competentes 
 

Disponibilização da Declaração 
Ambiental na Internet (CMI e APA) Público em geral 

Disponibilização dos resultados do 
controlo efetuado sobre as medidas 

previstas na Declaração Ambiental na 
Internet 

APA 
Público em geral 

 
 (disponibilizado anualmente) 

( 
a) - O seguimento do processo de AAE “tem como objetivo único o de dar sequência a um programa de seguimento que deverá acompanhar o ciclo de 
acompanhamento e programação nos dois, três ou quatro ou mais anos que o mesmo venha a seguir, e concretizar a sua aplicação. Este programa de 
seguimento é de importância fulcral para trabalhar, as múltiplas dimensões de incerteza que caracterizam qualquer processo de decisão estratégico, e para 
poder continuar a assegurar o contributo da AAE na integração das questões de ambiente e sustentabilidade no processo de decisão.” Partidário, 2007. A 
participação pública relativa a esta fase é importante na definição e concretização do programa de gestão e monitorização estratégica do plano, nesta altura já 
concluído e aprovado. 
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São várias as orientações que referem como cruciais, no correto desenvolvimento dos 
processos de gestão do território, as questões relacionadas com o direito à informação e à 
participação do público (como o explicitado no D.L. n.º 380/99, de 22 de setembro), a que não 
são alheios quer o processo de revisão do PDM, quer o processo de AAE. 
 
É de referir a importância de desenvolver um processo participativo, não só para que este 
responda às necessidades dos principais visados, como também para que sejam abordadas e 
previstas as questões e efeitos ativamente envolvidas na revisão do plano. Com esta 
componente de AAE, a Autarquia visa envolver e considerar todas as entidades abrangidas 
pelas temáticas estratégicas do PDM em revisão, incluindo o público em geral, mas este último 
apenas em fases posteriores à presente (conforma esquema apresentado na Tabela 34). 
 
Com a conclusão do presente Relatório Ambiental, segue-se a 3ª fase – Seguimento, onde se 
incorporam as sugestões efetuadas pelas entidades competentes e público em geral, as quais 
podem consubstanciar alguns contributos ao programa de seguimento da AAE com a finalidade 
de uma adequada gestão e monitorização ambiental estratégica da execução da Proposta de 
Revisão do PDM de Ílhavo.  
 

 

9. Síntese e Considerações Finais  

O documento aqui presente constitui o Relatório Ambiental do Processo de Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Ílhavo, que termina assim a 2.ª fase da sua Avaliação Ambiental 
Estratégica. Ficam assim definidos o âmbito da avaliação, os fatores críticos, os critérios de 
avaliação dos mesmos, os indicadores relevantes ao processo de apreciação da 
sustentabilidade da revisão do PDM de Ílhavo, bem como os efeitos espectáveis resultantes da 
sua aplicação.  
 
A Revisão do PDM de Ílhavo decorre da necessidade de se coadunar o modelo de 
classificação do solo com os atuais instrumentos de gestão territorial e constituir-se como 
elemento crucial para criar novos equilíbrios sociais e económicos no Concelho e uma 
ferramenta para combater as assimetrias (entre os centros urbanos e periferias), potenciar os 
valores naturais e patrimoniais e a sustentabilidade ambiental. Para o efeito, os vários Fatores 
Críticos de Decisão (Governança, Gestão Territorial, Turismo e Património Histórico-Cultural, 
Biodiversidade e Paisagem Natural, Qualidade do Ambiente e Desenvolvimento Humano) 
foram cruzados com os Eixos de Desenvolvimento e Objetivos Estratégicos definidos com a 
Revisão do PDM. 
 
Da avaliação estratégica efetuada, ressalta que o desenvolvimento regional e local, aos níveis 
económico e social, acompanha a recessão económica que se vive ao nível nacional e 
internacional, sendo por isso de extrema relevância, nesta Revisão do PDM, a aposta na 
captação de indústrias de nova geração, a ampliação e revitalização das zonas indústrias 
(base da economia local) e ainda o reforço da coesão social. 
 
No que concerne ao ordenamento territorial, regista-se que a proposta de revisão procura 
atenuar a descaracterização de áreas urbanas e respetivas vivências, agravadas pelo 
povoamento disperso e linear ao longo das vias e ausência de centralidades, e pela 
coexistência de usos que não se coadunam com a tipologia de solo.  
 
Esta questão conduziu à necessidade de reestruturação do modelo de ordenamento, com a 
consolidação dos núcleos urbanos mais antigos, a criação de novos centros ou “sub-centros” 
urbanos devidamente hierarquizados, que incluem a redefinição dos perímetros urbanos e a 
consequente aproximação das periferias ao “modelo cidade campestre” possibilitando a 
coexistência das funções residencial, comercial e serviços, e potenciando assim oportunidades 
na qualidade de vida, nomeadamente por forma a maximizar os padrões de conforto, 
segurança e qualidade de vida da população, sem descurar as preocupações associadas à 
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pressão urbanística/especulação imobiliária, a política de solos, a requalificação de 
infraestruturas e equipamentos, que permitirão assim a (re)organização territorial do Município 
e a requalificação do espaço público. 
 
Do ponto de vista ambiental o Município de Ílhavo exige, pela sua componente natural e 
biodiversidade de relevo, comprovada pela ocorrência de espécies protegidas e extensas áreas 
classificadas num dos ecossistemas húmidos mais importantes do país (PTZE0004 - Ria de 
Aveiro), uma avaliação, acompanhamento, e implementação de medidas de conservação, 
valorização e gestão adequadas. A delimitação da Rede Natura 2000 e da área de ZPE, aliada 
às propostas de Estrutura Ecológica Municipal, de REN e LMPAVE são apenas algumas das 
estratégias que contribuem para a conservação da natureza e da biodiversidade.  
 
Por outro lado, a Estratégia Turística preconizada para o Município, que alia a oferta turística 
de qualidade à promoção da preservação dos valores culturais e dos ecossistemas (turismo de 
natureza), possibilita ainda a dinamização da economia local e a promoção do emprego sem 
conflito com a sustentabilidade do ambiente.  
 
Ainda em termos ambientais, mais concretamente na vertente da qualidade do ar, o 
estabelecimento de zonas sem circulação automóvel, a criação de vias alternativas para 
veículos pesados fora das áreas residenciais, criação de bolsas (parques) de estacionamento 
em zonas periféricas, a criação de novas zonas pedonais, a construção e/ou dinamização de 
pistas cicláveis, o alargamento da rede municipal de Trilhos Pedestres, bem como o 
estabelecimento e/ou requalificação dos espaços verdes do Município, serão, certamente, 
medidas a ter em conta na melhoria da qualidade de vida das populações com efeitos 
cumulativos positivos na proteção da população a níveis de ruído elevados e a poluentes 
gasosos nomeadamente aqueles que resultam da combustão de combustíveis fósseis e gases 
com efeito de estufa.  
 
Considera-se que a estratégica consagrada na proposta de Revisão do PDM assenta em 
pressupostos de sustentabilidade e valores ambientais sólidos e robustos compatíveis com o 
desenvolvimento do Município de Ílhavo e adequado às exigências e desafios da sociedade 
atual. 
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Anexo 1 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO 

da PROPOSTA de REVISÃO do PDM  

 
Nas tabelas seguintes são “cruzados” os objetivos estratégicos/domínios 
de intervenção com os diferentes Fatores Críticos de Decisão (FCD), 

analisando-se os respetivos: Impactes positivos e negativos e as 

Recomendações. 
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Objetivo Estratégico 1: Valorização do Território, Recursos Naturais e Sistemas Ecológicos 
Inclui as intervenções que estão associadas ao planeamento e gestão do território, de modo a adequar as atividades e usos de um dado espaço à sua funcionalidade e 
potencialidade, de forma a minimizar a degradação do património natural, permitindo a salvaguarda e valorização dos recursos e valores naturais e sistemas ecológicos. 
 

Tabela 1.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Reforço da Qualidade e Sustentabilidade do Ambiente Local e Regional’ 

‘Reforço da Qualidade e Sustentabilidade do Ambiente Local e Regional’ 
As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outros: A otimização da localização privilegiada do Município; Requalificação das frentes ribeirinhas, preservação das áreas de salgado, sapal, 
dunas da Gafanha e Mata Nacional; Projetos de valorização da Ria de Aveiro; Atualização dos vários conteúdos do PDM (ao nível das cartas temáticas: equipamentos, infraestruturas, sistemas de 
transporte, rede viária e circulação, loteamento e processos de construção, património, ambiente, cadastro de solo, etc.); Integração do conteúdo do plano em sistemas de informação municipal; e 
outros. 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

 
Governança 

A expansão das redes e infraestruturas avançadas de informação e 
comunicação, a atualização da cartografia (acréscimo de informação 
disponibilizada pelos levantamentos digitais atualizados) irá motivar a sua 
utilização crescente pelos munícipes e instituições, permitindo a sua 
participação informada, ativa e responsável. 
Melhoria da componente operacional da Proteção Civil através da 
consolidação do Plano Municipal de Emergência. 

Não se preveem impactes negativos resultantes 
destas ações. Apenas deve ser tida em conta a 
probabilidade de existir alguma dificuldade, 
relativamente à utilização generalizada das TIC 
como instrumentos de governança, por parte de 
alguma população do município.   

Introduzir ações de divulgação, informação/ 
formação junto do público-alvo da utilização das 
novas TIC. 
Recomenda-se que os princípios que têm como 
base a governança sejam tidos em conta ao longo 
de todo o processo de tomada de decisão e de 
execução destes projetos. 

 

 
 

Gestão Territorial 

A ‘proposta da Revisão do PDM’ permite atualizar e compatibilizar a 
informação do PDM em vigor com os vários instrumentos de planeamento 
que terão maior incidência no ambiente local e regional (PEPCI, Uni a RIA, 
POOC, PROF, PROT-C, Rede Natura 2000, PSRNatura2000), através da 
definição de regras de ocupação, uso e transformação do território 
municipal. 
Adequação dos instrumentos de planeamento do município ao novo RJIGT. 
Criar, preservar e valorizar os espaços verdes e ribeirinhos, potenciando a 
interligação física e ecológica entre as áreas dos centros dos aglomerados 
populacionais com as áreas envolventes de natureza agrícola, florestal e 
natural. Reforçar as infraestruturas de suporte à integração e à coesão 
territoriais. 
A requalificação das zonas ribeirinhas permite potenciar a localização 
geográfica do município e os múltiplos usos presentes (naturais, agrícolas, 
florestais, urbanos, industriais,...). 
Desenvolvimento de uma política integrada para o litoral de acordo com o 
POOC. 
As áreas que se pretendem desafetar da RAN e da REN irão permitir a 
colmatação da malha urbana, estruturação dos ‘vazios urbanos’, promoção 
do desenvolvimento dos espaços de forma integrada, em detrimento do 
crescimento linear, articulação com a estrutura ecológica municipal, etc. 
A promoção de um ordenamento correto e equilibrado do território pode 
contribuir para reduzir os problemas associados a áreas degradadas do 
território municipal, assim como potenciar uma gestão adequada do território 
em relação aos riscos naturais e tecnológicos, em particular ao nível dos 
incêndios florestais, cheias e acidentes industriais graves. 

 
Tratam-se de ações que exigem a articulação entre 
várias entidades e interesses, podendo originar 
conflitos entre estas. 

Os solos da RAN devem ser exclusivamente afetos 
à agricultura, sendo proibidas todas as ações que 
diminuam ou destruam as suas potencialidades 
agrícolas.  
Condicionamento de utilização em áreas da REN 
com características ecológicas específicas e em 
áreas de maior fragilidade, definindo-se políticas de 
preservação que visem a conservação e fomento de 
usos mais apropriados ao equilíbrio destes 
ecossistemas. 
Realização de uma carta síntese de Caracterização 
Ambiental do município, na qual se definem as 
áreas e/ou espaços verdes de maior importância, e 
de interesse. 
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Tabela 1.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Reforço da Qualidade e Sustentabilidade do Ambiente Local e Regional’ (Continuação) 

‘Reforço da Qualidade e Sustentabilidade do Ambiente Local e Regional’ 
As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outros: A otimização da localização privilegiada do Município; Requalificação das frentes ribeirinhas, preservação das áreas de salgado, 
sapal, dunas da Gafanha e Mata Nacional; Projetos de valorização da Ria de Aveiro; Atualização dos vários conteúdos do PDM (ao nível das cartas temáticas: equipamentos, infraestruturas, 
sistemas de transporte, rede viária e circulação, loteamento e processos de construção, património, ambiente, cadastro de solo, etc.); Integração do conteúdo do plano em sistemas de 
informação municipal; e outros. 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Turismo e Património 
Cultural 

Salvaguarda e valorização do património natural e paisagístico do 
município, criam novos e fortes motivos de atração turística para o 
município. 
O turismo de natureza e a prática de desportos náuticos constituem duas 
formas de atração de visitantes ao município em qualquer altura do ano. 

Podem haver impactes que decorram da ocupação 
do solo, devido à construção de novos 
equipamentos e infraestruturas. 

Promoção de práticas de turismo sustentáveis 
com vista á valorização e salvaguarda do 
património natural e paisagístico do município. 

 

 

Biodiversidade e 
Paisagem Natural 

A requalificação de espaços naturais como áreas de salgado e de sapal, 
das Dunas da Gafanha, do Canal do Boco, da Mata Nacional, das Minas da 
Castelhana, do Jardim Oudinot constituem oportunidades de 
aproveitamento de outras potencialidades do património natural do 
município, melhorando também a qualidade paisagística do município. 
Alguns destes espaços naturais podem ficar à disposição da população 
para atividades de tempos de livre, lazer e contacto com a natureza. 
Identificar as zonas que necessitam de um estatuto mais elevado de 
proteção e valorização ambiental, integrando as áreas classificadas como 
ZPE e ZEC no âmbito da Rede Natura 2000. 
Os usos recreativos nas linhas de água devem ser valorizados, no sentido 
de se dar uma maior importância às zonas ribeirinhas, potenciando uma 
maior utilização da frente da Ria que neste momento se encontra 
‘marginalizada’. As ações de valorização das zonas ribeirinhas irão criar 
espaços de união entre a população dos aglomerados urbanos do município 
e entre as comunidades de fauna e flora que existirão nos novos habitats 
recuperados. 
   

Impactes negativos resultantes da construção de 
infraestruturas (embora tenham como objetivo a 
qualificação ambiental), especialmente nas zonas 
mais sensíveis, como nas zonas da envolvente da 
Ria de Aveiro. 

Recuperar a vegetação ribeirinha, efetuar a 
proteção efetiva das zonas mais importantes de 
reprodução, nidificação e descanso para as 
diferentes espécies de aves. No caso de 
ocupação de espaços importantes de refúgio 
para as aves por empreendimentos turísticos, 
etc, proceder à criação de zonas de refúgio e 
abrigo para a fauna, permitindo a utilização do 
leito e margens da Ria como corredores 
ecológicos suficientemente seguros para as 
diferentes espécies. 
Criar sinalética adequada para fins de educação 
ambiental sobre as espécies de fauna e flora e 
os biótopos existentes, 
Desenvolver trabalhos e projetos de investigação 
em parceria com a Universidade de Aveiro, 
nomeadamente: elaborar os planos de gestão/ 
ordenamento das ZPE’s mais importantes para 
cada espécie; estudos sobre aspetos básicos da 
biologia das espécies (ecologia, movimentos, 
requisitos de habitat e recursos alimentares); 
implementar programas educacionais de modo a 
aumentar o conhecimento do público sobre as 
espécies com necessidades especiais de 
proteção e a necessidade de preservar o seu 
habitat. 
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Tabela 1.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Reforço da Qualidade e Sustentabilidade do Ambiente Local e Regional’ (Continuação) 

‘Reforço da Qualidade e Sustentabilidade do Ambiente Local e Regional’ 
As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outros: A otimização da localização privilegiada do Município; Requalificação das frentes ribeirinhas, preservação das áreas de salgado, 
sapal, dunas da Gafanha e Mata Nacional; Projetos de valorização da Ria de Aveiro; Atualização dos vários conteúdos do PDM (ao nível das cartas temáticas: equipamentos, infraestruturas, 
sistemas de transporte, rede viária e circulação, loteamento e processos de construção, património, ambiente, cadastro de solo, etc.); Integração do conteúdo do plano em sistemas de 
informação municipal; e outros. 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

 

 

 

Qualidade do 
Ambiente 

A proposta da Estrutura Verde Principal tem como principais objetivos a 
ligação das áreas mais urbanas à periferia mais rural e a ligação dos 
núcleos urbanos à Ria, potenciando uma maior utilização da frente de ria 
que se encontra ‘marginalizada’ e tem um elevado potencial paisagístico. 
A interligação física entre os centros dos aglomerados populacionais com as 
áreas envolventes de natureza agrícola, florestal e cultural, irá potenciar a 
melhoria da qualidade ecológica das áreas urbanas (biodiversidade, 
microclima e qualidade do ar). 
A requalificação das frentes ribeirinhas vai potenciar a proteção dos solos, 
redução da erosão e do escoamento superficial, melhorar a qualidade do ar 
através da redução das poeiras em suspensão e dos gases nocivos, 
aumentar a qualidade da paisagem, criar cortinas de proteção ao longo das 
vias e proporcionar espaços de abrigo para a fauna. 
As atividades que visam promover a proteção do sistema dunar da Barra e 
da Costa Nova e a requalificação ambiental das áreas não edificadas 
adjacentes às praias revelam-se oportunidades de melhoria do ponto de 
vista ambiental e paisagístico. 
A construção de um maior número de vias cicláveis e vias pedestres irá 
permitir aos munícipes uma forma de deslocação ‘amiga’ do ambiente, 
contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, e ao mesmo tempo a 
interação com a natureza e a tomada de consciência da fragilidade dos 
ecossistemas associados. Implementação de uma Estação Meteorológica. 
A elaboração do diagnóstico do Município em termos de ambiente sonoro, 
associado ao estudo da implementação de várias medidas como: planos de 
circulação, estabelecimento de zonas sem circulação automóvel, zonas 
verdes, a criação de vias alternativas para veículos pesados fora das áreas 
residenciais e de novas zonas pedonais, contribuirão para a melhoria do 
ambiente acústico do município. 
Identificar e eliminar as descargas de águas residuais domésticas e 
industriais para a Ria. 
O aumento da taxa de população servida pela rede de saneamento básico, 
contribuirá para uma forte melhoria da qualidade da água da Ria. 
A melhoria da rede de abastecimento de água pode contribuir para uma 
redução das perdas de água, logo para um uso mais eficiente da água. 
As propostas em matéria de Educação Ambiental visam a continuação das 
ações de caráter ambiental nas escolas, continuação do Projeto Europeu 
‘Coastwatch’ e a sensibilização do público para os problemas das zonas 
costeiras. Dinamização do processo de compostagem, com a realização de 
uma ‘horta ecológica’. 

Potencial afetação do solo e recursos hídricos 
dependendo da localização específica e 
características dos projetos a realizar. 
Preveem-se impactes negativos ao nível do 
aumento dos territórios artificializados e na 
interferência com áreas naturais. 
Aumento da pressão humana nas zonas ribeirinhas 
que são zonas de elevado potencial paisagístico e 
ecológico. 
 

A estrutura verde principal deve incluir uma rede 
de percursos pedonais e cicláveis, com uma 
adequada integração na paisagem característica 
da Ria. Estes percursos podem ser intercalados 
com zonas de estada, nomeadamente locais de 
repouso e convívio, locais para piqueniques, 
equipados com bancos, mesas e equipamentos 
para deposição diferenciada e indiferenciada de 
resíduos.  
Adoção de práticas de gestão ambiental na fase 
de execução dos projetos dentro deste âmbito e, 
na construção e operação das infraestruturas, de 
modo a permitir a minimização e compensação 
dos impactes negativos resultantes. 
As áreas de salgado e de sapal, sendo áreas 
sensíveis do ponto de vista ecológico podem 
constituir percursos de observação da natureza, 
contribuindo assim para a educação ambiental 
dos visitantes. De modo a que estes possam 
tomar conhecimento da diversidade faunística e 
da importância destes ecossistemas na Ria de 
Aveiro, que na qualidade de Z.P.E. integra a Rede 
de Sítios Natura 2000. 
Estes equipamentos de observação da Natureza 
devem ser de construção simples e fabricados em 
madeira e/ ou pedra, evitando-se o uso de 
materiais artificiais. 
Sugere-se a elaboração de uma carta de síntese 
de Caracterização Ambiental do Município, na 
qual devem estar identificadas as áreas de maior 
risco a nível de emissões atmosféricas, níveis de 
ruído, efluentes líquidos, etc. 
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Tabela 1.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Reforço da Qualidade e Sustentabilidade do Ambiente Local e Regional’ (Continuação) 

‘Reforço da Qualidade e Sustentabilidade do Ambiente Local e Regional’ 
As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outros: A otimização da localização privilegiada do Município; Requalificação das frentes ribeirinhas, preservação das áreas de salgado, 
sapal, dunas da Gafanha e Mata Nacional; Projetos de valorização da Ria de Aveiro; Atualização dos vários conteúdos do PDM (ao nível das cartas temáticas: equipamentos, infraestruturas, 
sistemas de transporte, rede viária e circulação, loteamento e processos de construção, património, ambiente, cadastro de solo, etc.); Integração do conteúdo do plano em sistemas de 
informação municipal; e outros. 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Desenvolvimento 

Humano 

A realização de trabalhos e projetos de investigação com a Universidade de 
Aveiro e com a Administração do Porto de Aveiro, em áreas relacionadas 
com o ambiente, biodiversidade e o Mar, etc.  
Um correto planeamento das intervenções ao nível do município, 
adequando-as à funcionalidade do território em que se inserem, constitui um 
importante fator de modernização e de competitividade local, regional e 
nacional. 
A requalificação das zonas ribeirinhas tem como objetivo compatibilizar as 
atividades económicas como a pesca e o artesanato, com atividades lúdicas 
e recreativas,  
Uma melhoria na qualidade e promoção da sustentabilidade do ambiente 
local poderá influenciar positivamente a saúde humana. 

 
Não se preveem impactes negativos resultantes 
destas ações. 

O estabelecimento de parcerias com a UA, 
através da elaboração de trabalhos de 
investigação, nomeadamente de avaliação 
ambiental de projetos como a requalificação das 
frentes ribeirinhas; avaliação da qualidade do ar 
do município; monitorização das espécies; 
elaboração de planos de gestão/ ordenamento 
das ZPE’s para cada espécie; etc. 
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Objetivo Estratégico 1: Valorização do Território, Recursos Naturais e Sistemas Ecológicos  
 

Tabela 1.2. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Contenção e Reforço do Sistema Urbano’ 

‘Contenção e Reforço do Sistema Urbano’ 
As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: contenção do disperso urbano, reforço dos centros urbanos existentes (núcleos antigos) e propor novas centralidades, promovendo a 
ligação do núcleo antigo à cidade no seu todo; valorização e otimização dos espaços públicos, dos espaços da estrutura ecológica urbana e suas componentes biofísicas; valorização das novas 
centralidades garantindo a qualidade ambiental dos espaços urbanos e promovendo a sua ligação ao património construído; reforço das centralidades urbanas existentes como referenciais 
espaciais e funcionais de mais e melhor vivência urbana, salvaguardando a identidade dos lugares; requalificação e reinserção urbana das periferias; etc. 

FCD  Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Governança 
 
Criação de condições que fomentem a cidadania. 

 
Não se verificam impactes negativos. 

Recomenda-se que os princípios que têm como 
base a governança sejam tidos em conta ao longo 
de todo o processo de tomada de decisão e de 
execução destes projetos. 

 

 

Gestão Territorial 

As propostas dentro desta agenda temática visam contrariar a 
dispersão urbana, através da colmatação das áreas centrais e 
preenchimento dos vazios urbanos. 
A hierarquização do ‘Sistema Urbano’ e a organização em rede dos 
centros urbanos irá permitir a criação de novas oportunidades e a 
otimização de recursos. 
A interligação física entre os centros urbanos com as áreas de 
natureza agrícola, florestal e natural, irá potenciar uma otimização 
da qualidade ecológica das áreas urbanas – biodiversidade, 
microclima e qualidade do ar e uma maior consciencialização 
ambiental por parte dos munícipes. 
Melhoria da qualidade do ambiente urbano, de forma a tornar os 
centros urbanos mais atrativos e mais sustentáveis. 
Melhoria na distribuição territorial da população, promovendo a 
fixação da população em territórios que atualmente são mais 
carenciados de equipamentos sociais.  

Os impactes são pouco significativos, verificando-se 
uma intensificação da ocupação do solo nas áreas 
centrais do município, devido à sua consolidação. 

Assegurar uma abordagem integrada dos projetos 
do ponto de vista ambiental e de forma a 
maximizar as sinergias e evitar potenciais 
conflitos de ordenamento territorial, a 
desarticulação e sobreposição de serviços, 
equipamentos e infraestruturas. 

Turismo e Património 
Cultural 

As propostas dentro deste domínio visam a ‘organização’ urbana do 
município, com espaços de boa qualidade ambiental, cultural e com 
uma vasta oferta de serviços, o que constitui um motivo de atração 
para o turismo. 

Não se verificam impactes significativos. Assegurar uma abordagem integrada dos projetos 
do ponto de vista ambiental e de forma a 
maximizar as sinergias e evitar potenciais 
conflitos de ordenamento territorial. 
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Tabela 1.2. – – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Contenção e Reforço do Sistema Urbano’ (Continuação) 

Contenção e Reforço do Sistema Urbano’ 
As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: contenção do disperso urbano, reforço dos centros urbanos existentes (núcleos antigos) e propor novas centralidades, promovendo a 
ligação do núcleo antigo à cidade no seu todo; valorização e otimização dos espaços públicos, dos espaços da estrutura ecológica urbana e suas componentes biofísicas; valorização das novas 
centralidades garantindo a qualidade ambiental dos espaços urbanos e promovendo a sua ligação ao património construído; reforço das centralidades urbanas existentes como referenciais 
espaciais e funcionais de mais e melhor vivência urbana, salvaguardando a identidade dos lugares; requalificação e reinserção urbana das periferias; etc. 

FCD  Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Biodiversidade e 
Paisagem Natural 

A contenção do sistema urbano vai promover a preservação de 
lugares de maior sensibilidade (floresta, dunas, ria, etc), como 
resultado de um melhor ordenamento e qualificação do território, de 
uma utilização dos recursos mais sustentável e da recuperação 
natural de áreas abandonadas e degradadas. 

A construção de novos equipamentos e 
infraestruturas e consequente aumento da 
artificialização do território poderá interferir na 
biodiversidade. 

Devem-se promover ações que potenciem a 
utilização sustentável das componentes de 
biodiversidade do Município.  
Recomenda-se que as intervenções propostas 
neste domínio contribuam para uma redução da 
vulnerabilidade das zonas urbanas aos riscos 
naturais, como cheias e erosão costeira. 
 
 
 

Qualidade do Ambiente 

A Estrutura Ecológica Urbana pretende assegurar uma maior 
riqueza biológica e salvaguardar os sistemas fundamentais para o 
equilíbrio ecológico das cidades do município. 
Melhoria ao nível da qualidade do ar nos centros urbanos, devido à 
alteração no ordenamento do espaço e consequente diminuição do 
tráfego rodoviário. 

Poderão haver alterações na qualidade do solo e dos 
recursos hídricos, no caso de localização de 
equipamentos e infraestruturas em locais mais 
sensíveis do ponto de vista ambiental. 
 

Aproveitamento de infraestruturas já existentes e 
sua requalificação, em detrimento da construção 
de novas, minimizando assim a quantidade de 
recursos utilizados e evitando novos impactes 
ambientais no solo e recursos hídricos. 
Deverá ter-se em conta a distribuição espacial do 
ruído exterior na localização de novas 
construções, não atribuindo usos habitacionais às 
edificações a construir na proximidade aos eixos 
de grande tráfego, vocacionando-as para outros 
usos de menor sensibilidade ao ruído. 
Deve ser adotada uma política eficaz de 
fiscalização ao nível das intervenções nas 
margens dos recursos hídricos, de forma a evitar 
ocupação indevida e construção em leitos de 
cheia. 

 
Desenvolvimento 

Humano 

A qualificação das periferias (áreas mais isoladas) com 
infraestruturas modernas, acesso à informação, equipamentos 
sociais e serviços, irá contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida da população. 
O reforço e contenção do sistema urbano irão potenciar a 
diminuição dos custos nas famílias, associados aos custos com os 
transportes (congestionamento, tempo de deslocação, intensidade 
de utilização...) e custos adicionais na construção de infraestruturas 
(abastecimento, saneamento e acessibilidades).  

Não se verificam impactes negativos. Recomenda-se que as medidas que visem o 
reforço do sistema urbano tenham em conta, 
especialmente, a população mais desfavorecida. 
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Objetivo Estratégico 1: 
 

Valorização do Território, Recursos Naturais e Sistemas Ecológicos 

Tabela 1.3. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Reforço da Acessibilidade e Mobilidade do Município’ 

Reforço da Acessibilidade e Mobilidade do Município 
As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: melhoria das acessibilidades e da mobilidade interna e externa; conclusão da rede viária estruturante; reorganizar o sistema de 
circulação e estacionamento; melhorar as condições de circulação dos peões; nova ponte de acesso às praias; melhoria da rede de transportes públicos; promoção de acessibilidades por água 
(Rede de Táxis fluviais e cais de acostagem – Canal do Boco e de Mira); etc. 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Governança 
 
Não se preveem impactes significativos. 

 
Não se preveem impactes significativos. 

Recomenda-se que os princípios que têm como 
base a governança sejam tidos em conta ao longo 
de todo o processo de tomada de decisão e de 
execução destes projetos. 

 

Gestão Territorial 

Esta ação estratégica irá promover o desenvolvimento territorial, 
promovendo a acessibilidade e mobilidade dentro  das freguesias 
do Município e fora do Município. Criação de condições mais 
atrativas à fixação da população nas freguesias mais afastadas dos 
centros. 
Está previsto a ligação da Gafanha do Carmo às praias, através de 
uma ponte sobre o canal de Mira, que irá facilitar a circulação e o 
descongestionamento da ponte da Barra, especialmente na época 
balnear. 

Impactes negativos resultantes da ocupação e uso 
do solo devido ao aumento dos territórios 
artificializados e potencialidade de interferência com 
áreas naturais. 
Os transportes coletivos não são economicamente 
viáveis em áreas urbanas de baixa densidade, 
levando a que os operadores forneçam um serviço 
deficiente, o que promove o uso do transporte 
individual. 

Assegurar que todos os projetos terão uma 
abordagem integrada tendo em conta a 
componente ambiental e, deste modo minimizar 
os impactes significativos previstos. 

Turismo e Património 

Cultural 

A melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade irá facilitar 
a vinda de mais turistas ao Município. O projeto da Marina da Barra 
será uma aposta forte no turismo de qualidade, nomeadamente ao 
nível de apoio à navegação e abrigo portuário de embarcações de 
recreio, reforçando assim as condições de navegabilidade. 

Não se preveem impactes significativos. Assegurar que todos os projetos terão uma 
abordagem integrada, tendo em conta a 
componente ambiental. 

Biodiversidade e 

Paisagem Natural 

A rede de táxis fluviais e de cais de acostagem irá promover uma 
forma de deslocação alternativa, permitindo uma interação com a 
Ria de Aveiro. 

Impactes de caráter ambiental e ecológicos 
resultantes da alteração do uso do solo, decorrentes 
da construção de novas infraestruturas.  
 

As ações previstas para o reforço da mobilidade e 
acessibilidade deverão ter uma forte 
preocupação, no que respeita à biodiversidade e 
paisagem natural, durante as tomadas de decisão 
e execução dos projetos. 

Qualidade do Ambiente 

Possibilidade de melhoria da qualidade do ar, no caso do aumento 
e melhoria das redes urbanas de transportes públicos e 
reorganização do sistema de circulação e estacionamento e, 
consequente diminuição do tráfego rodoviário, O aumento e 
melhoria da rede de ciclovias e dos percursos pedestres irá 
promover uma forma de deslocação não poluente, 

O reforço da rede rodoviária poderá contribuir para o 
aumento da poluição atmosférica associado ao 
crescente tráfego rodoviário. 
Possibilidade de interferência na qualidade do solo e 
qualidade da água, dependendo da localização e 
características dos projetos a realizar. 
O aumento do tráfego marítimo associado à melhoria 
das condições de acessibilidade por água, pode 
interferir nas zonas de maior sensibilidade ambiental. 

As ações previstas para o reforço da 
acessibilidade e mobilidade deverão ser 
acompanhadas de uma política de transporte que 
incentive a utilização dos transportes coletivos, 
como alternativa ao transporte rodoviário 
individual. 
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Tabela 1.3. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Reforço da Acessibilidade e Mobilidade do Município’ (Continuação) 

Reforço da Acessibilidade e Mobilidade do Município 
As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: melhoria das acessibilidades e da mobilidade interna e externa; conclusão da rede viária estruturante; reorganizar o sistema de 
circulação e estacionamento; melhorar as condições de circulação dos peões; nova ponte de acesso às praias; melhoria da rede de transportes públicos; promoção de acessibilidades por água 
(Rede de Táxis fluviais e cais de acostagem – Canal do Boco e de Mira); etc. 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Desenvolvimento 

Humano 

A melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade dentro do 
Município cria oportunidade para o crescimento económico e o 
desenvolvimento humano (aumento das oportunidades de 
emprego, melhor acesso a serviços de saúde, etc), promovendo a 
criação de condições mais atrativas à fixação das populações nas 
zonas mais afastadas dos centros. 

Não se preveem impactes significativos. Implementar de forma gradual e integrada as 
ações definidas no Plano Municipal de Mobilidade 
e Transportes.  
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Objetivo Estratégico 2: 

Visa estimular a qualificação do tecido produtivo, através da promoção de inovação e do desenvolvimento tecnológico, como mecanismos de resposta aos 
novos desafios que se colocam às empresas e às entidades públicas. 

Fatores de competitividade 

 
Tabela 2.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Estimular a Qualificação das Empresas, apostando na Inovação e Desenvolvimento Tecnológico’ 

As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: esforços de promoção da indústria transformadora (cerâmica e transformação do pescado), aposta nas indústrias de nova geração, 
infraestruturação e ampliação das Zonas Industriais da Mota e das Ervosas, expansão do Porto de Aveiro (criação de grandes equipamentos e infraestruturas), ativação do Parque de Ciência e 
Inovação; implementar uma politica de incentivo ao empreendedorismo; etc. 

Estimular a Qualificação das Empresas, apostando na Inovação e Desenvolvimento Tecnológico 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Governança 

Aposta na inovação e desenvolvimento tecnológico (‘tecnologia de 
ponta’) e numa sociedade de informação. 
O estabelecimento de parcerias entre empresas privadas e 
entidades de investigação assume particular importância nos 
domínios da governança e do desenvolvimento do município, 
potenciando uma interface ciência-sociedade. 

Não se preveem impactes significativos. Recomenda-se que os princípios que têm como 
base a governança sejam tidos em conta ao longo 
de todo o processo de tomada de decisão e de 
execução destes projetos. 

Gestão Territorial 

Aproveitamento da zona industrial existente para a criação de 
novas indústrias, promovendo sinergias entre indústrias dos 
diferentes setores. 
A ampliação das zonas industriais e a aposta nas indústrias da 
nova geração permitirá o reforço da competitividade territorial do 
município.  

Poderão haver impactes do ponto de vista ambiental 
e ecológico, ao nível do solo e da água, associados 
à construção de novas infraestruturas e 
equipamentos. 

Promoção de sinergias entre as indústrias dos 
diferentes setores. 
Melhoria dos sistemas de transportes públicos 
para as áreas industriais. 
Aumento da atratividade do espaço industrial, 
melhorando os serviços e a qualidade do espaço 
edificado e exterior. 

Turismo e Património 

Cultural 

Não se preveem impactes significativos. Não se preveem impactes significativos. Não há recomendações. 

Biodiversidade e 

Paisagem Natural 

A aposta nas indústrias’limpas’ e a promoção de sinergias entre 
indústrias de diferentes setores podem ter efeitos positivos ao nível 
da biodiversidade e da paisagem natural, uma vez que se promove 
a reutilização e reciclagem de produtos e matérias-primas e evita a 
descaracterização da paisagem associada à dispersão destas 
unidades no território. 
Redução dos riscos tecnológicos, uma vez que as indústrias irão 
localizar-se em espaços apropriados para tal, fora dos meios 
residenciais. 
 
 

Possibilidade de ocorrência de alterações ao nível da 
biodiversidade e da paisagem natural associadas ao 
aumento do território artificializado decorrente da 
ampliação das zonas industriais. 

O Município pode dar incentivos, por exemplo, 
através da redução de taxas para empresas 
altamente tecnológicas e que apresentam baixos 
riscos de atividade, tanto ambientais como 
tecnológicos, como forma de promoção da 
imagem municipal. 
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Tabela 2.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Estimular a Qualificação das Empresas, apostando na Inovação e Desenvolvimento Tecnológico’ (Continuação) 
 

As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: esforços de promoção da indústria transformadora (cerâmica e transformação do pescado), aposta nas indústrias de nova geração, 
infraestruturação e ampliação das Zonas Industriais da Mota e das Ervosas, expansão do Porto de Aveiro (criação de grandes equipamentos e infraestruturas), ativação do Parque de Ciência e 
Inovação; implementar uma politica de incentivo ao empreendedorismo; etc 

Estimular a Qualificação das Empresas, apostando na Inovação e Desenvolvimento Tecnológico 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Qualidade do Ambiente 

Aposta nas indústrias ‘limpas’ e portanto geradoras de menos 
poluição. 
A implementação de novas indústrias nas Zonas Industriais da 
Mota e das Ervosas promove a eficiência de utilização dos recursos 
materiais e económicos através da promoção de sinergias entre 
fluxos de materiais ou de energia em indústrias de diferentes 
setores.   
O estabelecimento desta estratégia pode ter efeitos positivos na 
utilização de recursos naturais, na qualidade do ar, recursos 
hídricos e solo, devido à redução das pressões ambientais. O facto 
das empresas estarem num espaço geográfico circunscrito irá 
potenciar que os respetivos efeitos sejam limitados espacialmente e 
são atenuados pelo efeito barreira das áreas de proteção vegetal 
que as envolvem. 
A fixação das indústrias de Nova Geração, nomeadamente nas 
áreas das TIC, irão produzir impactes menos significativos. 
Os incentivos ao desenvolvimento tecnológico e científico poderão 
contribuir positivamente para a sustentabilidade, principalmente se 
forem direcionados para as áreas das tecnologias do ambiente e 
para a promoção de Investigação e Desenvolvimento nestas áreas, 
destacando-se neste âmbito o funcionamento do Parque de Ciência 
e Inovação. 

Se não forem tidas em conta as preocupações de 
cariz ambiental durante as fases de conceção e 
decisão relativamente aos projetos futuros, há a 
possibilidade de serem geradas alterações ao nível 
da qualidade do ambiente. 
Poderão haver impactes decorrentes do aumento 
das zonas construídas e das áreas 
impermeabilizadas, com consequência ao nível da 
poluição hídrica e dos solos.  
 

Concentração nos espaços industriais das 
unidades potencialmente geradoras de elevados 
níveis de ruído e de poluentes atmosféricos. 
Melhoria da gestão dos sistemas de tratamento 
dos efluentes e resíduos industriais, incentivando 
a adoção crescente de soluções conjuntas.  
Caracterização do tecido empresarial ao nível das 
Zonas Industriais da Mota e Ervosas, 
caracterizando as indústrias por setores de 
atividades respetivas e interações com o 
ambiente.  

Desenvolvimento 

Humano 

A promoção da fixação e crescimento de novas empresas/ 
indústrias, através da ampliação das zonas industriais e aposta nas 
indústrias de Nova Geração irá potenciar a criação de novos 
empregos, a eficiência de utilização dos recursos materiais e 
económicos e, consequentemente aumentar a competitividade da 
economia do município e promover a imagem concelhia. 
Os projetos de expansão do Porto de Aveiro visam dar resposta ao 
crescente tráfego e grau de diversificação dos produtos 
movimentados. 

 
Não se preveem impactes significativos. 

Enquadrar as atividades económicas, no sentido 
de as acolher e enquadrar sem comprometer o 
equilíbrio funcional e ambiental, dos núcleos 
urbanos. 
Todos os projetos que visem o desenvolvimento 
económico devem ter em conta as questões 
sociais, devendo portanto assegurar que a 
população mais desfavorecida seja considerada, 
evitando a sua exclusão devido á falta de 
qualificação e evitando o seu isolamento 
territorial. 
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Objetivo Estratégico 3: 

Visa melhorar as qualificações escolares e profissionais para a promoção do emprego e inclusão social, promovendo assim as condições para a elevação da 
qualidade de vida e valorização do capital humano. 

Valorização do Potencial Humano 

Tabela 3.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Melhorar as Qualificações Escolares e Profissionais para a promoção do Emprego e Inclusão Social’ 

As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: realização de parcerias institucionais com a UA e APA; requalificação do parque escolar municipal; execução de um Plano Municipal 
de Intervenção Educativa; caracterização e ampliação da rede de infraestruturas e equipamentos de uso público; etc. 

Melhorar as Qualificações Escolares e Profissionais para a promoção do Emprego e Inclusão Social 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Governança 
O estabelecimento de parcerias entre empresas privadas e 
entidades de investigação assume particular importância nos 
domínios da governança e do desenvolvimento do município, 
potenciando uma interface ciência-sociedade. 
 

 
Não se preveem impactes significativos. 

Recomenda-se que os princípios que têm como 
base a governança sejam tidos em conta ao longo 
de todo o processo de tomada de decisão e de 
execução destes projetos. 

Gestão Territorial 

Assegurar a equidade territorial na disponibilização de 
infraestruturas e de equipamentos coletivos e dos acessos aos 
serviços de interesse geral. 
A construção de empreendimentos de habitação/ habitação social 
deve promover o enquadramento dos edifícios com a envolvente, o 
fácil acesso a equipamentos socioculturais, de modo a motivar a 
integração da habitação no tecido urbano e diminuir a possibilidade 
de segregação social.  

Não se preveem impactes significativos. ... 

Turismo e Património 
Cultural 

Não se preveem impactes significativos. Não se preveem impactes significativos. ... 

Biodiversidade e 
Paisagem Natural 

O estabelecimento de parcerias com a Universidade de Aveiro, no 
caso de se efetuarem estudos e projetos de investigação na área 
da biodiversidade, pode contribuir positivamente para este domínio. 
As ações de educação ambiental desenvolvidas nas escolas e 
junto do público em geral podem ter efeitos positivos ao nível da 
biodiversidade e da paisagem natural, pois potenciam uma 
consciencialização dos munícipes para a sua preservação. 

Possibilidade de haver alterações ao nível da 
biodiversidade e da paisagem natural associadas ao 
aumento do território artificializado decorrentes da 
construção de novas infraestruturas. 

Aprofundar os estudos referentes a diferentes 
componentes do Sistema Biofísico do Município, 
nomeadamente solo, água, fauna, flora, ecologia, 
etc, de maneira a que seja possível identificar as 
áreas ambientalmente mais importantes do 
município e quais as medidas para proceder à sua 
proteção. Estes estudos poderão ser feitas 
conjuntamente com a UA, nomeadamente com o 
Departamento de Ambiente e Ordenamento e o 
Departamento de Biologia. 
Identificar espacialmente as diferentes aptidões e 
capacidades do meio natural e estabelecer níveis 
nas classes de proteção e de restrição de uso 
destes. 
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Tabela 3.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Melhorar as Qualificações Escolares e Profissionais para a promoção do Emprego e Inclusão Social’ (Continuação) 
 

As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: realização de parcerias institucionais com a UA e APA; requalificação do parque escolar municipal; execução de um Plano Municipal 
de Intervenção Educativa; caracterização e ampliação da rede de infraestruturas e equipamentos de uso público; etc. 

Melhorar as Qualificações Escolares e Profissionais para a promoção do Emprego e Inclusão Social 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Qualidade do Ambiente 

O estabelecimento de parcerias com a UA, no caso de se 
efetuarem estudos e projetos de investigação com o objetivo de 
contribuírem para a melhoria da qualidade do ambiente no 
município. 
As ações de educação ambiental desenvolvidas nas escolas e 
junto do público em geral. 

Possibilidade de interferência com aspetos 
relacionados com a qualidade do ambiente. 

Sugere-se que alguns dos projetos de 
investigação realizados com a UA incidam sobre 
áreas relacionados com a preservação da 
qualidade do ambiente (desenvolvimentos de 
tecnologias alternativas, atividades ecoeficientes, 
etc). 

Desenvolvimento 

Humano 

Qualificar a oferta de equipamentos sociais, em especial na área da 
terceira idade. 
A qualificação das periferias (áreas mais isoladas) com 
infraestruturas modernas, acesso à informação, equipamentos 
sociais e serviços, irá contribuir para um aumento do bem-estar 
humano e coesão social. 
As obras de ampliação da rede do sistema de saneamento básico, 
dando-se prioridade às freguesias/ aglomerados urbanos com 
maior densidade populacional e, em simultâneo, com a construção 
da drenagem pluvial das zonas de intervenção, pretendem 
aumentar a taxa de atendimento da população do município, 
contribuindo assim para a elevação da qualidade de vida. 
Estabelecimento de parcerias com a Universidade de Aveiro e/ ou 
empresas especializadas em ambiente. Desenvolvimento de 
estudos e trabalhos de investigação na área de Ambiente e Saúde.  
A promoção da fixação e crescimento de novas empresas/ 
indústrias, através da ampliação das zonas industriais e aposta nas 
indústrias de nova geração irá potenciar a criação de novos 
empregos. 

Não se preveem impactes significativos. Todos os projetos que visem o desenvolvimento 
económico devem ter em conta as questões 
sociais, devendo assegurar que a população mais 
desfavorecida seja considerada, evitando a sua 
exclusão devido á falta de qualificação e evitando 
o seu isolamento territorial. 
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Objetivo Estratégico 4:
Abrange as intervenções que visam a valorização das potencialidades endógenas do Município, promovendo a salvaguarda do património natural, histórico e 
dos valores culturais e associativismo. 

 Valorização do Potencial Turístico 

 
Tabela 4.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Valorização das potencialidades endógenas do município, numa lógica de crescimento sustentado’ 

As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: valorização do património natural: preservação das áreas de Salgado e de Sapal, das Dunas da Gafanha e da Mata Nacional; 
construção de empreendimentos turísticos: Marina da Barra, Quinta da Boavista, Vista Alegre, etc; valorização da praia fluvial na Barquinha, criação de um centro náutico e recuperação das 
frentes ribeirinhas; requalificação ambiental e gestão de habitats da Margem Lagunar Nascente do canal de Mira; etc. Valorização do Património Cultural: valorização do Museu Marítimo (com a 
criação do Pólo do Achado da Barca do Séc. XV), Casa Gafanhoa, dinamização e apoio a Associações Cívicas Tradicionais, preservação do Bairro da Vista Alegre, identificação de imóveis com 
interesse patrimonial, etc. 

Valorização das potencialidades endógenas do município, numa lógica de crescimento sustentado 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ 
Riscos 

Recomendações 

Governança 

O turismo sustentável exige um cidadão corresponsável, uma das formas 
de contribuir para tal é o desenvolvimento e participação ativa de todos, 
envolvendo ativamente a comunidade local no planeamento e tomada de 
decisão. 

 
Não se preveem impactes 
significativos. 

Recomenda-se que os princípios que têm como base a 
governança sejam tidos em conta ao longo de todo o processo 
de tomada de decisão e de execução destes projetos. 
O potencial do turismo deve ser reconhecido em termos 
económicos e como contributo para o desenvolvimento local e 
regional, bem como estímulo que pode constituir para o 
desenvolvimento de áreas como agricultura, pesca e indústria 
(Careto et tal, 2007). 

Gestão Territorial 

Algumas medidas que se pretendem implementar nas zonas costeiras 
visam a articulação/ integração com as medidas do POOC. 
As propostas relativamente à Mobilidade e Acessibilidade, 
nomeadamente a melhoria das redes viárias e da rede fluvial, vão de 
encontro às propostas desta agenda temática, uma vez que é 
fundamental assegurar vias e transportes que garantam ligações 
eficientes e atrativas ás instalações e serviços turísticos presentes no 
Município.      
As intervenções que visam contribuir para a criação de espaços urbanos 
de boa qualidade ambiental e cultural e, com uma vasta oferta de 
serviços, pretendem ser também um estímulo para o turismo. 
A aposta no turismo de natureza e no turismo de qualidade direcionado 
para a terceira idade constituem oportunidades de promover a 
competitividade territorial do município. 
 

As ações propostas para o 
município de maior importância 
para o desenvolvimento turístico, 
exigem a articulação entre várias 
entidades e interesses. 
 
 

Promover a harmonização dos instrumentos de gestão territorial 
com a promoção de empreendimentos turísticos essencialmente 
baseados em nova construção (Careto e tal, 2007. 
Durante a fase de projeto das ações propostas associadas a 
esta agenda devem ser postos em prática, princípios de 
planeamento turístico, de forma estratégica. 
A localização das atividades e instalações turísticas deverá 
obedecer a critérios de ordenamento que evitem a pressão em 
áreas sensíveis, respeitando a capacidade de carga do meio 
natural e social (Careto e tal, 2007). 
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Tabela 4.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Valorização das potencialidades endógenas do município, numa lógica de crescimento sustentado’ (Continuação) 

As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: valorização do património natural: preservação das áreas de Salgado e de Sapal, das Dunas da Gafanha e da Mata Nacional; 
construção de empreendimentos turísticos: Marina da Barra, Quinta da Boavista, Vista Alegre, etc; valorização da praia fluvial na Barquinha, criação de um centro náutico e recuperação das 
frentes ribeirinhas; requalificação ambiental e gestão de habitats da Margem Lagunar Nascente do canal de Mira; etc. Valorização do Património Cultural: valorização do Museu Marítimo (com a 
criação do Pólo do Achado da Barca do Séc. XV), Casa Gafanhoa, dinamização e apoio a Associações Cívicas Tradicionais, preservação do Bairro da Vista Alegre, identificação de imóveis com 
interesse patrimonial, etc. 

Valorização das potencialidades endógenas do município, numa lógica de crescimento sustentado 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ 
Riscos 

Recomendações 

Turismo e Património 

Cultural 

 
A ações que visam a valorização do património natural do município 
potenciam outra vertente do turismo – Turismo de Natureza, permitindo o 
contacto dos visitantes com o património e riquezas naturais e, 
proporcionando a prática de atividades ligadas ao recreio, lazer e ao 
contacto com a Natureza.  
Valorização dos usos recreativos nas linhas de água, através da prática 
de atividades náuticas, potenciando uma maior utilização da frente da 
Ria que neste momento se encontra ‘marginalizada’ e que tem um 
elevado potencial paisagístico. 
A Quinta da Boavista pretende diminuir a sazonalidade do turismo 
tradicional (com efeitos económicos significativos) e constituir um fator de 
qualificação e diferenciação da oferta turística. Execução de um campo 
de Golfe que constitui um elemento fundamental como pólo de atração 
turística. 
O projeto da Marina da Barra pretende aumentar a oferta de alojamento 
de qualidade e, simultaneamente, a prática do recreio náutico como 
ocupação dos tempos livres, e, consequentemente diminuir a 
sazonalidade do turismo tradicional. 
A criação de uma unidade turística na Colónia Agrícola visa apostar no 
turismo de qualidade direcionado, principalmente para a terceira idade, 
nomeadamente ao nível da oferta de saúde de elevada qualidade, sendo 
uma oportunidade de esbater a sazonalidade associada à atividade 
turística do município. 
O aldeamento turístico da Vista Alegre é uma aposta centrada no seu 
elevado valor cultural e industrial.   
A proposta de Revisão do PDM apresenta medidas que visam proteger e 
valorizar o património arquitetónico, condicionando o uso dos espaços 
inventariados e envolventes, através da definição dos núcleos históricos 
de intervenção para salvaguarda dos respetivos tecidos e valores 
patrimoniais. A classificação dos imóveis com interesse patrimonial 
assegura a sua manutenção e recuperação. 

 
 
Não se preveem impactes 
significativos. 

 
Os projetos turísticos devem ser ambientalmente responsáveis 
através da adoção de tecnologias não poluentes, ações que 
visem a poupança de energia e água, reciclagem, reutilização 
de materiais e formas de transporte alternativo e/ ou coletivo. 
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Tabela 4.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Valorização das potencialidades endógenas do município, numa lógica de crescimento sustentado’ (Continuação) 

As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: valorização do património natural: preservação das áreas de Salgado e de Sapal, das Dunas da Gafanha e da Mata Nacional; 
construção de empreendimentos turísticos: Marina da Barra, Quinta da Boavista, Vista Alegre, etc; valorização da praia fluvial na Barquinha, criação de um centro náutico e recuperação das 
frentes ribeirinhas; requalificação ambiental e gestão de habitats da Margem Lagunar Nascente do canal de Mira; etc. Valorização do Património Cultural: valorização do Museu Marítimo (com a 
criação do Pólo do Achado da Barca do Séc. XV), Casa Gafanhoa, dinamização e apoio a Associações Cívicas Tradicionais, preservação do Bairro da Vista Alegre, identificação de imóveis com 
interesse patrimonial, etc. 

Valorização das potencialidades endógenas do município, numa lógica de crescimento sustentado 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ 
Riscos 

Recomendações 

 
 

 

 

 
 

 

Biodiversidade e 

Paisagem Natural 

 
Os impactes positivos são significativos para este fator crítico, uma vez 
que se aposta na requalificação das frentes ribeirinhas, das áreas não 
edificadas adjacentes às praias marítimas e fluviais, entre a Barra e a 
Costa Nova, requalificação ambiental e paisagística da Frente Marítima 
da Costa Nova e da Barra, etc. 
As ações que visam a valorização do património natural constituem 
oportunidades para a manutenção e consolidação dos ecossistemas 
presentes no território. 
O projeto da Quinta da Boavista visa a requalificação do local, 
estabelecendo um equilíbrio entre a riqueza ambiental e a intervenção 
urbana, constituindo uma oportunidade de Introdução de espécies 
autóctones com vista à valorização ecológica e paisagística das margens 
das lagoas artificiais existentes, aproveitando a sua capacidade de 
suporte faunístico. Remoção de espécies exóticas como as acácias e 
outras, da área do plano. Requalificação das lagoas no sentido de 
melhorar as condições para a prática da pesca desportiva: manutenção 
das atuais ou semelhantes comunidades íctias (espécies não indígenas 
introduzidas para satisfazer a atividade da pesca). 
Relativamente aos projetos de recuperação das zonas ribeirinhas 
pretende-se a qualificação dos espaços urbanos existentes e projeção 
de novos espaços de ligação do Município à Ria, voltando o urbano à 
zona ribeirinha. Manutenção e preservação dos recursos  
naturais, através da conservação e/ou recuperação da vegetação 
autóctone e estabelecimento de corredores ecológicos. 

 
A ocupação imobiliária, a 
construção de infraestruturas e a 
elevada concentração humana 
podem provocar impactes ao 
nível da biodiversidade local. 
Possibilidade de alterações no 
equilíbrio dos ecossistemas, 
inclusive nas zonas habituais de 
descanso, alimentação e 
nidificação de algumas aves. 
 

 
Gerir a diversidade natural de forma sustentável e, quando 
apropriado, restaurá-la, considerando a capacidade de carga 
turística que o meio recetor pode suportar, e respeitando a 
integridade de ecossistemas vulneráveis e das áreas protegidas 
(Careto et tal, 2007). 
As áreas de salgado e de sapal, sendo áreas sensíveis do 
ponto de vista ecológico podem constituir percursos de 
observação da natureza, contribuindo assim para a educação 
ambiental dos visitantes e para a tomada de consciência da 
diversidade faunística e da importância destes ecossistemas na 
ria de Aveiro. 
Deve-se efetuar a proteção efetiva das zonas mais importantes 
de reprodução, nidificação e descanso das espécies de aves. 
Elaborar os planos de gestão/ ordenamento das ZPE’s mais 
importantes para cada espécie, em parceria com a UA, em 
particular com o Departamento de Biologia. 
No caso da construção de infraestruturas, que sejam 
suscetíveis de contribuir para a fragmentação de ecossistemas, 
devem ser criadas condições apropriadas para o seu 
atravessamento pela fauna e respetiva integração paisagística 
das estruturas. 
No que respeita aos projetos de requalificação das zonas 
ribeirinhas recomenda-se a utilização de materiais e 
componentes de mobiliário urbano compatíveis com a classe 
dos solos em causa. 
 

 



      
 

AAE / Relatório Ambiental | junho de 2013                                                                                                   144                                                                                                                                                                                                                           

Tabela 4.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Valorização das potencialidades endógenas do município, numa lógica de crescimento sustentado’ (Continuação) 

As intervenções dentro deste domínio incluem, entre outras: valorização do património natural: preservação das áreas de Salgado e de Sapal, das Dunas da Gafanha e da Mata Nacional; construção de 
empreendimentos turísticos: Marina da Barra, Quinta da Boavista, Vista Alegre, etc; valorização da praia fluvial na Barquinha, criação de um centro náutico e recuperação das frentes ribeirinhas; 
requalificação ambiental e gestão de habitats da Margem Lagunar Nascente do canal de Mira; etc. Valorização do Património Cultural: valorização do Museu Marítimo (com a criação do Pólo do Achado da 
Barca do Séc. XV), Casa Gafanhoa, dinamização e apoio a Associações Cívicas Tradicionais, preservação do Bairro da Vista Alegre, identificação de imóveis com interesse patrimonial, etc. 

Valorização das potencialidades endógenas do município, numa lógica de crescimento sustentado 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ 
Riscos 

Recomendações 

Qualidade do Ambiente 

A construção de um maior número de vias cicláveis e vias pedestres irá 
permitir uma forma de deslocação ‘amiga’ do ambiente e ao mesmo 
tempo a interação dos visitantes com a natureza e a tomada de 
consciência da fragilidade dos ecossistemas associados. 
Oportunidade de utilização, no projeto da Marina da Barra, de fontes de 
energia renováveis e de aplicação de princípios de sustentabilidade nas 
construções: painéis solares fotovoltaicos, geradores eólicos, orientações 
adequadas dos edifícios, ventilação natural, dispositivos de 
sombreamento, unidades de armazenamento térmico; aplicação de 
sistemas de gestão de energia; etc.  
Soluções de iluminação exterior pública – oportunidade de utilização de 
pontos de luz com recurso a energia solar. 
Escolha de materiais certificados ambientalmente, nomeadamente no que 
diz respeito à escolha das madeiras para uso no espaço exterior. 
Alguns dos projetos turísticos potenciam o crescimento da prática do 
recreio náutico como ocupação de tempo livre. 
 

A prática das atividades náuticos 
e o usufruto das zonas 
envolventes às linhas de água, 
podem provocar o aumento de 
perturbações sobre estas zonas, 
que são características pela sua 
importância ecológica e 
paisagística.  
Riscos temporários associados à 
fase de construção de alguns dos 
empreendimentos turísticos: 
alteração da qualidade da água 
da Ria e dos solos, emissão de 
ruído e vibrações, produção de 
resíduos e de efluentes líquidos. 

Os projetos turísticos devem ser ambientalmente responsáveis através da 
adoção de tecnologias não poluentes, ações que visem a poupança de 
energia e água, reciclagem, reutilização de materiais e formas de transporte 
alternativo e/ ou coletivo.  
Introdução de boas práticas de gestão de resíduos durante as diferentes 
fases da Construção dos empreendimentos turísticos.  
Aproveitamento da água das chuvas para rega do campo de golfe e dos 
espaços verdes e/ou introdução de tecnologias de rega eficientes e 
monitorizadas. Utilização de espécies autóctones na arborização das zonas 
e que permitam o sombreamento do espaço pedonal. Utilização de 
nutrientes, herbicidas e pesticidas em doses reduzidas. 
Aplicação do Sistema de Certificação Energética e de Qualidade do Ar no 
Interior dos Edifícios. 
Utilização de novas tecnologias que promovam o uso eficiente da água 
(instalação de dispositivos redutores de pressão nas torneiras e chuveiros, 
autoclismos de dupla descarga, etc.). Reutilização direta das águas dos 
banhos nos sanitários. Implementação de redes duplas de abastecimento de 
água para servir parte dos sistemas prediais (rede de água potável e de 
serviços gerais).  
Os percursos pedestres, ao longo das áreas mais sensíveis do ponto de vista 
ecológico, devem ser intercalados com zonas de repouso e convívio e, até 
com pequenos abrigos/ postos de observação da paisagem natural. Estes 
equipamentos de apoio devem ser de construção simples e fabricados em 
madeira e/ ou pedra, de modo a evitar-se o uso de materiais artificiais. 
Promoção de ações de limpeza das linhas de água e espaços envolventes.  

Desenvolvimento 

Humano 

A requalificação das zonas ribeirinhas irá permitir compatibilizar as 
atividades económicas como a pesca e o artesanato, com atividades 
lúdicas e recreativas.  
Os projetos associados ao turismo náutico pretendem dar resposta à 
insuficiência na oferta de ancoradouros, de modo a satisfazer a crescente 
procura. 
Os portos de recreio, as atividades de pesca recreativa, mergulho e pesca 
submarina, têm associado um conjunto de atividades com significativos 
retornos económicos para os empreendedores e as localidades 
envolvidas.  
Alguns projetos de empreendimentos turísticos como o projeto da Quinta 
da Boavista, da Vista Alegre e da Marina da Barra visam contrariar a forte 
sazonalidade característica do turismo no município, permitindo uma 
oferta turística ao longo de todo o ano. Estes projetos pretendem atrair 
turistas de camadas sociais com elevado poder económico, sendo assim 
catalisadores de desenvolvimento económico e competitividade territorial. 

Não se preveem impactes 
significativos. 

Deve-se promover a realização de atividades que promovam a interação dos 
turistas com a população local e de maneira a que estes possam ter a 
perceção das questões sociais, culturais, ambientais e locais. 
Os projetos a desenvolver devem ter em conta os impactes económicos e 
escolher as formas de desenvolvimento que beneficiem as comunidades 
locais e minimizem os impactes negativos nos estilos de vida locais (Careto e 
tal, 2007). 
Avaliar os impactes sociais das várias fases do ciclo de vida dos produtos 
turísticos – incluindo as fases de planeamento e conceção dos projetos – de 
modo a minimizar os impactes negativos e maximizar os positivos (careto e 
tal, 2007). 
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Objetivo Estratégico 5: 
Abrange as intervenções que visam uma nova forma de governança mais próxima dos munícipes, apostando numa cidadania ativa, participativa, eficaz e 
coerente, que potencia desenvolvimento económico, competitividade e emprego. 

Aumento da Eficiência da Governação  

 

Tabela 5.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Modernização dos Serviços Administrativos e Utilização de Novas Tecnologias de Informação’ 

As intervenções (não estão diretamente referidas na proposta de Revisão do PDM) que visam a simplificação e modernização dos serviços administrativos são: a otimização do funcionamento do 
Serviço de Atendimento Integrado; a criação de novos conteúdos e serviços on-line disponibilizados ao munícipe; a utilização de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (como 
exemplo, o SIG) que irão facilitar a elaboração da ‘Proposta de Revisão do PDM’ e a respetiva monitorização. 

Modernização dos Serviços Administrativos e Utilização de Novas Tecnologias de Informação 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Governança 

A otimização do funcionamento do Serviço de Atendimento Integrado visa 
aumentar a eficiência e a facilidade no atendimento dos serviços municipais aos 
munícipes. 
A adoção de novas TIC, de medidas que impliquem a simplificação 
administrativa, a desburocratização e a racionalização de recursos, poderão 
potenciar uma melhoria forte deste FCD. 

Não se preveem impactes negativos resultantes 
destas ações. Apenas devem ser tidas em conta a 
probabilidade de existir alguma dificuldade, 
relativamente à utilização generalizada das TIC 
como instrumentos de governança, por parte de 
alguma população do município.   

Os impactes positivos poderão ser potenciados, 
decorrentes da modernização dos Serviços 
Administrativos, do aumento dos serviços 
disponibilizados pela Internet, através da criação de 
uma espécie de ‘balcão digital’, em que o munícipe 
via on-line poderá dar sugestões, solicitar 
documentos ou ações, fazer reclamações, aceder 
ao PDM, etc. Estas medidas potenciarão uma 
cidadania participada, uma proatividade que pode 
ser muito positiva para o desenvolvimento do 
município. 

Gestão Territorial 

A integração do conteúdo do PDM em Sistema de Informação Municipal 
permitirá um acesso mais eficaz à informação e aplicação dos instrumentos do 
PDM, à monitorização da execução das respetivas ações e articulação com o 
planeamento e gestão urbana. Pretende-se que a curto/ médio prazo se avance 
para um SIG, aumentado assim o rigor das localizações e a delimitação dos 
espaços do município. 
 

Não estão previstos impactes significativos. Introduzir ações de divulgação, informação/ 
formação junto do público-alvo da utilização da 
Internet e das novas TIC. 

Turismo e 
Património Cultural 

Não estão previstos impactes significativos. Não estão previstos impactes significativos. ... 

Biodiversidade  

e Paisagem Natural 

As novas TIC poderão tornar-se importantes instrumentos de informação/ 
formação e comunicação com os munícipes sobre a biodiversidade e 
importância da preservação dos ecossistemas. 
Relativamente ao critério ‘Riscos Naturais e Tecnológicos’, as TIC podem 
constituir instrumentos fundamentais no desenvolvimento de sistemas de alerta 
para os munícipes. 

Não estão previstos impactes significativos. Criar e divulgar via on-line informação 
relativamente à importância da ria de Aveiro, como 
Zona de Proteção Especial. 
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Tabela 5.1. – Avaliação Estratégica de Impactes: ‘Modernização dos Serviços Administrativos e Utilização de Novas Tecnologias de Informação’ (Continuação) 
 

As intervenções (não estão diretamente referidas na proposta de Revisão do PDM) que visam a simplificação e modernização dos serviços administrativos são: a otimização do funcionamento do 
Serviço de Atendimento Integrado; a criação de novos conteúdos e serviços on-line disponibilizados ao munícipe; a utilização de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (como 
exemplo, o SIG) que irão facilitar a elaboração da ‘Proposta de Revisão do PDM’ e a respetiva monitorização. 

Modernização dos Serviços Administrativos e Utilização de Novas Tecnologias de Informação 

FCD Impactes Positivos/ Oportunidades Impactes Negativos/ Riscos Recomendações 

Qualidade do 

Ambiente 

A adoção de medidas que visem a desburocratização e a racionalização de 
recursos, poderá tornar-se vantajosa, do ponto de vista ambiental, pois conduz 
à poupança de recursos ambientais (como exemplo, a redução do consumo de 
papel). As novas TIC poderão tornar-se importantes instrumentos de 
informação/ formação e comunicação com os munícipes sobre a importância da 
preservação do ambiente. 

Não estão previstos impactes significativos. A disponibilização de informação e de ferramentas 
necessárias aos munícipes através da Internet, 
resulta numa poupança de recursos, 
nomeadamente redução do consumo de papel, 
diminuição das deslocações aos serviços 
municipais, etc. 

Desenvolvimento 

Humano 

As medidas que fomentam uma melhoria da eficiência da governação, apostam 
no desenvolvimento do capital humano e na racionalização dos seus 
organismos, propiciando um desenvolvimento favorável ao desenvolvimento 
económico, à competitividade e ao emprego. 

Existe uma parte significativa dos munícipes que 
não possui acesso e qualificações para a 
utilização destas novas tecnologias. 

Disponibilização de um serviço de apoio aos 
munícipes para a utilização das novas ferramentas 
on-line. 
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Anexo 2 – Excertos dos Pareceres das 
Entidades E.R.A.E. - Relatório de Avaliação 
Ambiental Estratégica (7ª CMC) 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

NOTA: 
Atendendo à existência do RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DE PARECERES 

- Documentos que acompanham a Proposta de Revisão do PDM  de Ílhavo – 

no qual se compilaram todos os pareceres das entidades que intervém no 

processo revisão do PDM de Ílhavo optou-se, neste anexo (para não 

sobrecarregar o Relatório Ambiental) por considerar somente «excertos dos 

pareceres» das entidades que, em sede das 7ª e 8ª Reuniões Plenárias da 

CMC, se pronunciaram sobre a anterior versão RA.   
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Ata da 7ª CMC – 25 janeiro 2013 

 



 
 

AAE / Relatório Ambiental | junho de 2013                                                                          149                                                                                                                                                                                                                           
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Pareceres Emitidos Após Concertação 
 
Estradas de Portugal (EP) 
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Agência Portuguesa do Ambiente (APA)   
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Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 
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Ata da 8ª CMC – 15 abril 2013 
Excerto dos pareceres das Entidades ERAE que se pronunciaram sobre a AAE 
 

 
 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 
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