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Sumário Executivo 
 

 

Este documento constitui o Relatório Ambiental do processo de Avaliação Ambiental da revisão do PDM 

de Vila Nova de Gaia.  

 

Este relatório tem como objectivo identificar, descrever e avaliar os eventuais efeitos significativos no 

ambiente resultantes da aplicação da revisão do PDM de Vila Nova de Gaia. Ou seja, pretende-se avaliar 

a sustentabilidade das propostas da revisão do PDM de Vila Nova de Gaia.  

 

Atendendo à prévia definição do seu âmbito, os elementos que constituem o Relatório Ambiental são os 

seguintes: 

 

• Uma descrição geral da proposta de revisão do PDM; 

• A abordagem metodológica utilizada; 

• A definição do quadro de referência estratégico, que identifica os objectivos de protecção 

ambiental estabelecidos a nível supra-municipal e a forma como estes e outras considerações 

ambientais foram tomadas em consideração durante a preparação do plano.  

• A determinação das questões estratégicas da avaliação ambiental a realizar; 

• A determinação dos factores críticos para a decisão; 

• A análise e avaliação estratégica por factores críticos para a decisão; 

• A identificação das oportunidades e riscos para o ambiente e a sustentabilidade; 

• A definição de directrizes para seguimento, com destaque para a proposta de monitorização 

estratégica; 

• A definição das autoridades competentes e do público para envolvimento e participação no 

processo de avaliação ambiental; 

 

Este relatório ambiental é acompanhado por um Resumo Não Técnico e será sujeito a consulta pública 

conjuntamente com o objecto de avaliação, a proposta de revisão do PDM de Vila Nova de Gaia. 
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1. Introdução 
 

 

O presente documento constitui o Relatório Ambiental (RA) da proposta de revisão do Plano Director 

Municipal (PDM) de Vila Nova de Gaia, sendo elaborado de acordo com as orientações do Guia de Boas 

Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica1. 

 

Em termos legais, o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, estabelece o regime a que fica sujeita a 

avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem 

jurídica interna as Directivas nºs 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 

2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 

 

O Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, altera o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro e 

procede à aplicação, no âmbito do sistema de gestão territorial, do regime jurídico da avaliação ambiental 

de planos e programas por forma a incorporar nos procedimentos de elaboração, acompanhamento, 

participação pública e aprovação dos instrumentos de gestão territorial, a análise sistemática dos seus 

efeitos ambientais.  

 

De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, entende-se por Avaliação 

Ambiental (AA), a “identificação, descrição e avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente 

resultantes de um plano ou programa, realizada durante um procedimento de preparação e elaboração do 

plano ou programa e antes de o mesmo ser aprovado ou submetido a procedimento legislativo, 

concretizada na elaboração de um relatório ambiental e na realização de consultas, e a ponderação 

dos resultados obtidos na decisão final sobre o plano ou programa e a divulgação pública de 

informação respeitante à decisão final”. 

 

A AA de planos tem uma função estratégica, de análise das grandes opções. Ou seja, não se trata de 

uma função de avaliação de impacte dos projectos tal como são executados em concreto. A AA de planos 

deve ser entendida como um processo integrado no procedimento de tomada de decisão, que se destina 

a incorporar uma série de valores ambientais nessa mesma decisão. A AA de planos deve ser um 

processo contínuo e sistemático de avaliação da qualidade ambiental de visões alternativas e 

perspectivas de desenvolvimento incorporadas num planeamento que vai servir de enquadramento a 

futuros planos e projectos. 

 

                                                 
1 Partidário, M.R.; Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica - orientações metodológicas. Instituto Superior Técnico, Agência 
Portuguesa do Ambiente, Lisboa, 2007. 
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Por outras palavras, pretende-se com a AA que os eventuais efeitos ambientais negativos de uma 

determinada opção de desenvolvimento possam ser ponderados numa fase que precede a avaliação de 

impacte ambiental de projectos já em vigor no nosso ordenamento. 

 

Os elementos a incluir no RA são identificados no artigo 6º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, 

o Relatório Ambiental, destacando-se o facto de que a avaliação ambiental a realizar não deve constituir 

uma descrição final da situação ambiental, mas sim uma análise inicial de base a todo o procedimento de 

elaboração e cujo conteúdo deve ser tido em consideração na redacção da versão final do plano. 

 

No caso da AA da revisão do PDM de Vila Nova de Gaia, a principal especificidade do procedimento 

de AA reside no facto da proposta técnica de PDM se apresentar concluída desde Junho de 2007 

(encontrando-se, à data de conclusão do RA, recolhido o parecer das entidades que acompanham o 

plano, apesar de ainda não estar emitido o Parecer Final), razão que retira oportunidade e carácter 

estratégico à AAE. 

 

No entanto, tal não quer dizer que a avaliação de impactes significativos no ambiente não tenha sido 

considerada na elaboração da revisão deste plano. Efectivamente, fez parte da metodologia de revisão 

do PDM a ponderação constante de questões ambientais estratégicas. Este tema será objecto de análise 

no capítulo seguinte. 

 

O presente relatório apresenta-se estruturado em 9 capítulos, tentando seguir as orientações definidas na 

“Estrutura de um Relatório Ambiental” que consta do Anexo V do Guia de Boas Práticas para a Avaliação 

Ambiental Estratégica, publicado pela Agência Portuguesa de Ambiente em 2007 (figura 1). 
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Fonte: PARTIDÁRIO, M.R.; 2007. Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica - orientações metodológicas. Instituto Superior 
Técnico, Agência Portuguesa do Ambiente, Lisboa, 2007. 

 

 

 

Figura 1- Estrutura de um relatório ambiental 
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2. Objectivos e abordagem metodológica 
 

A AA de planos é um processo contínuo e sistemático de avaliação da qualidade ambiental de diferentes 

perspectivas de desenvolvimento incorporadas no processo de planeamento. Ou seja, trata-se de avaliar, 

desde o primeiro momento do processo de planeamento, os efeitos ambientais negativos de 

determinadas opções de desenvolvimento. 

 

No caso do processo de revisão do PDM de Vila Nova de Gaia, a necessidade de elaboração do 

Relatório Ambiental (RA) surgiu num momento em que a proposta técnica de plano se encontrava 

concluída e a recolher os parecer das entidades que acompanharam o processo de revisão de PDM.  

 

No entanto, tal não quer dizer que a avaliação de impactes significativos no ambiente não tenha sido 

considerada no processo de revisão do plano. Efectivamente, a ponderação de alternativas face às 

questões ambientais foi um dos passos metodológicos do processo de planeamento do PDM de Vila 

Nova de Gaia. A monitorização ambiental é outra das actividades que estava já prevista. Estes 

procedimentos são, aliás, parte de processos de planeamento eficazes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEITO DE INTERVENÇÃO 
 ESTRATÉGICO 

 

MODELO TERRITORIAL 

ESTRUTURA ECOLÓGICA 
 MUNICIPAL 

REGULAMENTO DO 
USO DO SOLO 

RAN E REN 

ESTRUTURA BIOFÍSICA DO 
TERRITÓRIO 

Figura 2 - Abordagem ambiental na elaboração da revisão do PDM de Vila Nova de Gaia 
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Os objectivos da AA do PDM de Vila Nova de Gaia são: 

 

1. Assegurar uma visão estratégica das questões ambientais no PDM; 

2. Assegurar processos participados e transparentes;  

3. Sugerir programas de gestão e monitorização estratégica;  

 

Deste conjunto de objectivos importa salientar 4 aspectos sobre os quais o Relatório Ambiental fará 

enfoque: 

 

a) Avaliar a forma como a proposta de revisão do PDM potencia impactes ambientais positivos, em 

alternativa a outras formas que foram identificadas como causadores de impactes ambientais 

negativos; 

 

b) Identificar as orientações que asseguram uma adequada integração de objectivos de natureza 

ambiental; 

 

c) Descrever a metodologia a adoptar no que respeita à participação e envolvimento dos diversos 

agentes nestes processo; e 

 

d) Descrever o programa de monitorização estratégica.  

 

A metodologia seguida no processo de AAE é apresentada de forma esquemática na figura 3.  

 

Na primeira fase da AAE, já elaborada, referente à análise dos factores críticos para a decisão pretendeu-

se identificar quais os principiais aspectos a considerar na fase de avaliação propriamente dita, ou seja, 

determinar as questões estratégicas de análise e os factores ambientais significativos. Para tal, foi 

elaborado um relatório com base no qual foi solicitado parecer sobre o âmbito da avaliação ambiental 

a realizar e sobre o alcance da informação a incluir no Relatório Ambiental. As entidades consultadas 

e os pareceres emitidos são apresentados no Anexo III. 

 

Realizada a segunda fase, relativa à avaliação ambiental estratégica propriamente dita, foi elaborado o 

presente Relatório Ambiental. Neste relatório pretende-se destacar quais os aspectos da revisão do PDM 

que contribuem para uma melhoria das condições ambientais do concelho, quais as acções que poderão 

causar impactes negativos e quais as respectivas medidas de mitigação previstas no plano.  
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Figura 3 - Fases de avaliação ambiental estratégica2 
 

                                                 
2 AAE do QREN. Relatório de Factores Críticos da Avaliação Ambiental Estratégica das Propostas de Programas Operacionais, no âmbito do 
QREN (2007-20013) e Directiva Europeia, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Departamento de Ciências e 
Engenharia do Ambiente, 10 Julho 2006. 
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3. Objecto de avaliação 
 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro3, os planos municipais de ordenamento do 

território, onde se enquadra a figura do PDM, são instrumentos de natureza regulamentar, aprovados 

pelos municípios. Os planos municipais de ordenamento do território estabelecem 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. 

 

O PDM é de elaboração obrigatória e estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 

municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e articula as 

orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional e 

estabelece o modelo de organização espacial do território municipal. Este modelo de organização 

espacial do território municipal tem por base a classificação e a qualificação do solo. 

 

A compreensão do objecto de avaliação – PDM – exige a descrição do processo de revisão do PDM em 

Vila Nova de Gaia para que seja claro o contexto e a natureza da avaliação a fazer. 

 

3.1. Antecedentes 
 

A. O “Documento Estratégia – Programa de Desenvolvimento Municipal” 

 

No fim dos anos 80, Vila Nova de Gaia confrontava-se com o disparar da ocupação urbana 

fundamentalmente centrada na habitação e quase totalmente direccionada para a função de dormitório da 

cidade do Porto. 

 

Território de passagem nos trajectos Norte-Sul, Vila Nova de Gaia apresentava-se, à época de 

elaboração do primeiro PDM, como um território agarrado ao modelo rural e pouco estruturado, quer do 

ponto de vista viário, quer do ponto de vista das infra-estruturas de base e dos equipamentos. 

 

A pressão provocada pelo fenómeno acelerado da urbanização não encontrava contrapartida na 

sedimentação da urbanidade, na terciarização, na localização de equipamentos urbanos e no 

direccionamento das propostas de investimento. 

 

                                                 
3 O Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro foi alterado e republicado através do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro. 
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É neste contexto que em 1992 e como elemento preparatório da elaboração do primeiro PDM surge o 

“Documento Estratégia – Programa de Desenvolvimento Municipal” não vinculativo e de duração 

indeterminada que antecipava as opções de fundo das soluções posteriormente configuradas no PDM.  

 

A estratégia proposta assentava em quatro vértices fundamentais e interdependentes: Novas 

Centralidades, Qualidade Residencial, Acessibilidades e Ambiente. O objectivo era potenciar sinergias 

resultantes da convergência de interesses, multiplicação de iniciativas e investimentos diversificados 

(públicos e privados), definindo ao mesmo tempo os meios, os recursos e as prioridades das acções.  

 

B. O PDM de 1994 

 

O PDM de 1994 (PDM ’94) articulou-se estreitamente com o “Documento Estratégia – Programa de 

Desenvolvimento Municipal”. Tornaram-se documentos complementares, apesar de independentes, 

podendo afirmar-se que um antecipava as soluções de fundo posteriormente configuradas pelo outro. 

 

Os objectivos estratégicos do PDM ’94 centraram-se nas seguintes temáticas: 

 

• Base económica 

• Mobilidade (rede viária e transportes) 

• Infra-estruturas básicas 

• Equipamentos públicos 

• Património Arquitectónico 

• Compatibilização intermunicipal 

 

Elaborado num contexto económico de recessão e num contexto territorial caracterizado pelos baixos 

índices de infraestruturação e terciarização, pela dispersão e heterogeneidade das actividades, o PDM’94 

organizou a sua estratégia visando “defender a disponibilidade de oferta de solo”. 

“ O que importa (…) é assegurar uma margem prudente de alargamento do solo urbano e urbanizável, 

quer globalmente, quer por destinos de uso. Pretende-se assim contrariar o possível efeito altista dos 

valores do solo em oferta, encarecendo os custos finais e fazendo perder, ao município, competitividade 

na atracção de actividades (designadamente empregadoras) em relação aos municípios vizinhos.”4 

 

                                                 
4 Relatório do Plano Director Municipal, Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Outubro de 1993. 
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3.2. O processo de revisão do PDM 
 

Decorrido o prazo de 10 anos após a sua entrada em vigor os PDM são obrigatoriamente revistos. O 

processo de revisão implica a reconsideração e reapreciação global5, com carácter estrutural ou essencial 

dos seguintes aspectos: 

  

• As opções estratégicas do plano, 

• Os princípios do modelo territorial, 

• Os objectivos do modelo territorial definido.  

 

3.2.1. Fundamentação 

 

O processo de revisão do PDM foi desencadeado em Junho de 2001 por deliberação da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, tendo em consideração os seguintes fundamentos6: 

 

• Constatação do desajustamento do PDM face às condições do mercado; 

• Necessidade de reequacionar o enquadramento do município na Área Metropolitana do Porto 

(AMP); 

• Necessidade de garantir a disponibilização de áreas com capacidade para absorver funções 

indutoras de afirmação urbana e municipal; 

• Necessidade de articulação com os novos instrumentos de gestão territorial (Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro); 

• Necessidade de articulação com estratégias supra-municipais (nomeadamente as introduzidas 

através do POOC, do Programa POLIS, da rede do Metro e da RAV). 

 

Os principais objectivos do modelo territorial a rever seriam: 

 

• A progressiva consolidação do tecido urbano; 

• A concretização duma estrutura verde, continua e transversal ao concelho, nomeadamente 

através da execução de corredores verdes, em torno  da requalificação das bacias hidrográficas; 

• A realização de intervenções de qualificação do espaço público e de reabilitação urbana, com 

significativas intervenções no centro histórico da cidade e nas frentes urbanas marítima e fluvial;  

• A execução de um sistema integrado de infra-estruturas básicas para todo o concelho; e 

                                                 
5 Artigo 93º, do DL n.º 380/99 de 22 de Setembro, alterado pelo DL n.º 316/07 de 19 de Setembro. 
6 Informação do DPU sobre a Proposta de Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia à CM Vila Nova de Gaia, Junho de 2001. 
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• A articulação do centro concelhio com a sua área envolvente e com a Área Metropolitana, bem 

como a melhoria da mobilidade interna na Cidade. 

 

Em suma, a fundamentação da revisão do plano apontava para que as grandes opções estratégicas da 

revisão deveriam redireccionar um modelo territorial já delineado para questões de sustentabilidade e de 

humanização no território, de requalificação e renovação urbanas e de qualificação ambiental. 

 

Avaliação de Execução do PDM ’94 e  

Caracterização da Evolução das Condições Socio-Económicas e Ambientais 

 

Em Junho de 2004 foi concluído o “Relatório de Avaliação de Execução do PDM e Caracterização da 

Evolução das Condições Socio-Económicas e Ambientais”. Este relatório foi elaborado com o objectivo de 

responder ao cumprimento do disposto no artigo 9º da Portaria 290/2003, de 5 de Abril, pelo que deste 

documento, para além dum ponto de situação relativamente ao “previsto/proposto em PDM, tendo em 

vista contabilizar a efectiva ocupação do solo e as reservas disponíveis de solo urbano, os compromissos 

urbanísticos, os níveis de infraestruturação, as acessibilidades e a evolução dos solos de RAN e REN”, 

constata-se7:  

 

• A vasta área “urbana e urbanizável” do concelho e a baixa percentagem de ocupação dessa 

área com edificado;  

• O tipo de povoamento existente no concelho, geralmente bastante disperso, apresentando áreas 

de maior concentração a Norte – em redor do centro cívico de Vila Nova de Gaia e nas 

localizações mais próximas da cidade do Porto – e no litoral do concelho; 

• A concentração de um quarto da população residente na “área central da cidade” com uma forte 

componente de população jovem e em idade activa; 

• As dinâmicas habitacionais e socio-económicas (consolidação das tendências para a 

desindustrialização e terciarização verificadas nas últimas décadas) que acompanharam as 

dinâmicas apresentadas por outros concelhos limítrofes ao Porto; 

• A identificação da pressão existente sobre a zona costeira do concelho associada à sobrecarga 

de ocupação e à poluição; 

• A constatação da existência de uma política de gestão da zona costeira, e de um conjunto de 

acções que procuraram maximizar as potencialidades e os benefícios que aquela pode 

proporcionar, harmonizando os interesses em conflito; e 

                                                 
7 Relatório de Avaliação e Execução do PDM e Caracterização da Evolução das Condições Socio-Económicas e Ambientais, Gaiurb,EM, Junho 
de 2004. 
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• A importância do processo de reabilitação e renaturalização das ribeiras de Vila Nova de Gaia e 

ainda a existência activa de equipamentos municipais de promoção e educação ambiental. 

 

Em conclusão definiu-se uma matriz de referência para o Processo de Revisão do PDM, tendo em 

conta os seguintes vectores de abordagem:  

 

• A detecção das tendências de evolução emergentes na realidade concelhia e seu entorno 

metropolitano, regional e nacional;  

• A identificação e qualificação da matriz de potencialidades e fragilidades do concelho;  

• A identificação, caracterização e avaliação de impacto dos empreendimentos ou iniciativas 

estruturantes em curso ou com programação consolidada;  

• A avaliação das iniciativas ou intenções de intervenção de potencial efeito estruturante, ainda 

não objecto de decisão definitiva; e 

• A consideração de eventuais opções ou apostas de carácter mais voluntarista mas assumidas 

como desígnios a incorporar no plano. 

 

3.2.2. As grandes opções da proposta de revisão do PDM 

 

A. O enquadramento metropolitano do plano 

 

A definição dos objectivos estratégicos da revisão do PDM passou pela compreensão do posicionamento 

do concelho nos sistemas territoriais em que se insere, com destaque para a sua inserção na Área 

Metropolitana do Porto (AMP) e na aglomeração do Grande Porto. 

 

O território de Vila Nova de Gaia no início do século XXI distanciou-se em definitivo do modelo de 

dormitório semi-rural da cidade centro. Em todos os temas avaliados é notório o fenómeno do 

crescimento – da população residente, das infraestruturas de base, dos equipamentos públicos, das 

actividades económicas, da rede viária, do transporte público e da dinâmica do edificado. Actualmente, 

Vila Nova de Gaia é um município urbano e central na AMP com grande atractividade e competitividade. 

 

Numa matriz de comparação com os outros concelhos da AMP, Vila Nova de Gaia destaca-se, em 

conjunto com a Maia, garantindo posição cimeira em factores como: área, número de população 

residente, juventude da população residente, localização de empresas e grau de infraestruturação. Como 

debilidades ressaltam: uma certa incapacidade de fixar população activa qualificada, baixa qualificação 

académica média da população residente, baixo rendimento médio da população residente e fortes 

movimentos pendulares. 



   Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia 
Relatório Ambiental   |   Junho de 2008 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Localização do concelho de Vila Nova de Gaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Freguesias do concelho de Vila Nova de Gaia 
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B. Os princípios do modelo territorial 

 

A urbanidade crescente do concelho colocou em evidência os desafios da sustentabilidade e da definição 

da estrutura ecológica municipal. Antecedendo o trabalho de delimitação das categorias de espaço 

definiu-se o esquema conceptual da estrutura ecológica municipal com base na estrutura ecológica 

metropolitana.   

 

Articulados pela linha de festo central que percorre de Sul para Norte: os montes de Grijó, o monte 

Murado, a serra de Negrelos e o monte da Virgem, desenvolvem-se três espaços distintos. Um a Norte, 

densamente e, por vezes, ancestralmente urbanizado limitado pela margem urbana do rio Douro fronteira 

à cidade do Porto. Um, a Poente, crescentemente urbanizado, rasgado pelos corredores das ribeiras 

atlânticas e limitado por uma vasta linha de costa. Outro a Nascente, de urbanização difusa e semi-

ruralidade organizado em torno dos vales do rio Febros e do rio Uíma e limitado pelas encostas do vale 

cavado do Douro fronteiro a Gondomar.  

 

A preservação e valorização de todos os espaços ribeirinhos e da estrutura da linha de festo central 

constituíram-se como os elementos fixos e estruturantes da composição do sistema urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Esquema conceptual da estrutura ecológica municipal  
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A caracterização do modelo de ordenamento territorial apontou para duas questões fulcrais: 

 

• A excessiva dimensão do perímetro urbano, do qual cerca de 40% não se encontra ocupado ou 

sequer urbanizado. 

 

• A existência de sub-unidades territoriais com características diferenciadas e interrelacionadas com 

unidades de paisagem definidas a partir de uma matriz de potencial ambiental. 

 

Relativamente ao perímetro urbano foi fixada a necessidade de o conter e programar a sua expansão.  

 

A potenciação das características de cada sub-unidade territorial foi assim definida: 

 

Na plataforma cidade:  

• requalificação e promoção do Centro Histórico;  

• prioridade ao transporte público e estacionamento;  

• delimitação da estrutura ecológica em espaço urbano. 

 

 

Na orla marítima: 

• preservação dos corredores ecológicos das ribeiras atlânticas;   

• consolidação do modelo de baixa densidade baseado na moradia;  

• promoção de equipamentos de lazer e turismo qualificados. 

 

Na plataforma central: 

• reforço da acessibilidade nascente/poente;  

• consolidação da vocação industrial e empresarial;  

• reabilitação da Serra de Negrelos. 

 
Na plataforma interior: 

• reforço da segunda centralidade do concelho em torno do lugar dos Carvalhos;  

• articulação e promoção dos equipamentos desportivos supramunicipais. 

 
Na orla fluvial: 

• promoção da vocação turística da ruralidade e da frente de rio;  

• promoção das quintas em espaço rural e dos centros cívicos tradicionais. 
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Figura 7 - Vila Nova de Gaia: sub-unidades territoriais 
 
Os desafios estratégicos do sistema de mobilidade e transportes apontam para: 
 
• Construção de um eixo de alta capacidade com nova ponte sobre o Douro, ligando Gaia a Gondomar 

e a A20 à A43; 

• Construção de uma nova ponte à cota baixa entre Gaia e Porto; 

• Reforço do sistema de transporte público com base no Metro; 

• Constituição de corredores bus e de corredores para bicicletas em novas vias estruturantes; 

• Repartição modal mais favorável ao transporte público e à bicicleta na renovação de vias existentes. 

 

C. Os objectivos estratégicos do modelo territorial definido 

 

O PDM visa a concretização das seguintes linhas estratégicas8: 

 

a) Afirmação do concelho de Gaia como território qualificado e de primeira importância no contexto 

metropolitano; 

b) Revitalização do centro histórico em torno das vertentes lúdica, turística e habitacional; 

c) Reforço e captação de novas actividades empresariais e logísticas no concelho; 

d) Compactação da plataforma cidade; 

e) Consagração e estruturação do modelo de baixa densidade na faixa litoral; 

f) Organização de uma segunda centralidade urbana em torno do centro geográfico do concelho; 

g) Implementação de um modelo territorial que integre a actividade turística nas áreas de solo rural; 

                                                 
8 Proposta técnica de revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Artigo 2º do Regulamento 
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h) Reforço de uma componente residencial de alta qualidade; 

i) Implementação do uso e qualificação da Estrutura Ecológica em solo urbano; 

j) Qualificação ambiental e paisagística do território. 

 

3.2.3. A necessidade de elaboração do Relatório Ambiental 

 
Em 29 de Junho de 2007 realizou-se a sétima reunião plenária da Comissão Técnica de Coordenação 

(CMC), altura em que foi entregue para parecer final a versão do plano aprovada em Executivo 

Municipal. 

 

A necessidade de elaboração do Relatório Ambiental9 surgiu por isso numa altura em que o processo de 

concertação se encontrava praticamente em curso. Tratando-se a Avaliação Ambiental (AA) de planos de 

um processo contínuo e sistemático de avaliação da qualidade ambiental de diferentes perspectivas de 

desenvolvimento incorporadas no processo de planeamento, considera-se que o momento em que a AA 

ocorre não terá o carácter estratégico de uma AA que se inicia a par com a elaboração do plano. 

 

 

Atendendo ao conteúdo previsto para as reuniões plenárias da Comissão de Acompanhamento10 a 

próxima reunião plenária será a última e terá como objectivo fundamental a emissão do Parecer 

Final da CMC. Posteriormente será aberto o período de discussão púbica. 

                                                 
9 Publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. 
10 Artigo 13º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro 
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3.3. Conteúdo da proposta de revisão do PDM 
 

A proposta de revisão do PDM de Vila Nova de Gaia é constituída pelos seguintes elementos: 

 

• Regulamento. 

• Planta de Ordenamento, desagregada nas seguintes cartas: 

- Qualificação do solo; 

- Mobilidade e Transportes; 

- Salvaguardas; 

- Execução do Plano. 

• Planta de Condicionantes. 

 

A proposta de revisão do PDM de Vila Nova de Gaia é acompanhada pelos seguintes elementos: 

 

a) Relatório fundamentando as soluções adoptadas, a estratégia territorial e as opções de 

ordenamento que a concretizam; 

b) Relatório de ponderação dos resultados da auscultação pública e participações recebidas; 

c) Relatório Ambiental; 

d) Elementos complementares de apoio à execução do Plano: 

I. Planta da Situação Existente; 

II. Planta de Enquadramento; 

III. Quadro de Condicionantes – memória descritiva;  

IV. Carta da Estrutura Ecológica Municipal; 

V. Memória Descritiva e Justificativa da Estrutura Ecológica Municipal; 

VI. Mapa de Ruído; 

VII. Carta de Zonamento Acústico; 

VIII. Carta de Delimitação das Zonas Ameaçadas pelas Cheias; 

IX. Carta de Zonamento do Risco de Incêndio;  

X. Carta das Áreas Percorridas por Incêndios; 

XI. Relatório e Carta de compromissos, identificando as operações urbanísticas juridicamente 

protegidas e com relevância urbanística; 

XII. Programa de Execução das intervenções municipais previstas e meios de financiamento das 

mesmas. 

e) Estudos Temáticos de Caracterização e Diagnóstico. 

f) Carta Educativa. 

g) Ficha de dados estatísticos; 
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h) Carta da Reserva Ecológica Nacional – REN; 

i) Carta do Património Arquitectónico; 

j) Carta do Património Geológico e Arqueológico. 

 

Deste conjunto de conteúdos, interessa nesta abordagem destacar as seguintes peças: 

 

• Proposta de Ordenamento e Regulamento 

• Carta da Estrutura Ecológica Municipal 

 

3.3.1. Proposta de ordenamento e regulamento 

 

A estruturação do uso do solo, traduzida na Planta de Ordenamento e no Regulamento do Plano, assenta 

em quatro grandes componentes, a que corresponde o desdobramento da planta de ordenamento em 

quatro cartas: 

 

� Qualificação do solo 

� Mobilidade e Transportes 

� Salvaguardas 

� Execução do Plano 

 

A primeira componente – qualificação do solo – abrange a organização do território através da 

classificação e qualificação do solo de acordo com os usos dominantes (zonamento de usos). 

 

A segunda componente – mobilidade e transportes – integra as opções e a disciplina relativas às redes 

físicas das acessibilidades e às condições de promoção da mobilidade, nomeadamente através dos 

sistemas de transportes. 

 

A terceira componente – salvaguardas – incorpora a inventariação e as medidas de defesa e salvaguarda 

dos valores patrimoniais de índole natural/geomorfológica, arqueológica e arquitectónica. 

 

A quarta componente – execução do plano – trata dos aspectos mais operacionais da 

execução/concretização do plano e da respectiva orgânica de programação. 

 

Sem prejuízo da importância das diferentes componentes e da sua interdependência, ressalta como de 

especial interesse a primeira, porque a fixação dos usos do solo é o aspecto que mais determina o 

modelo territorial adoptado. 
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A definição e conformação da Estrutura Ecológica Municipal foi o ponto de partida para a configuração do 

modelo de ocupação do solo, o que, na situação urbanística do Concelho, conduziu à opção de integrar 

todo o solo classificado como rural na EEM. Esta opção estratégica destina-se a pôr em evidência a 

importância dos espaços rurais na sustentabilidade do modelo territorial previsto. 

 

Na delimitação do solo rural usou-se como matriz estruturante os espaços de continuidade estabelecidos 

pelos ecossistemas da REN e pela RAN, em particular em torno da rede hidrográfica. 

 

Foi também opção do modelo seleccionar espaços cujas características de uso e ocupação conduzem a 

que possam ocorrer tanto no interior como no exterior do perímetro urbano, fazendo-lhes corresponder 

categorias de uso específicas e com o mesmo conteúdo regulamentar quer se localizem em solo urbano, 

quer se localizem em solo rural. Destes relevam especialmente para a Avaliação Ambiental os Espaços 

Naturais e os Espaços Verdes de Enquadramento. 

 

Na configuração do solo urbano, deve-se destacar a relevância da distinção entre as Áreas Urbanizadas 

– com as suas categorias de uso específicas – e as Áreas de Expansão – também subdivididas em 

categorias de uso próprias - correspondentes às “áreas cuja urbanização é possível programar” nos 

termos da respectiva disposição legal. 

 

Às áreas urbanizadas corresponde normalmente uma grande miscigenação de usos, salvaguardando-se 

o caso especial das áreas industriais/empresariais. Para este tipo de áreas pretende o plano, 

generalizadamente a compactação do edificado. Como caso especial destaca-se a plataforma cidade 

onde se pretende a consolidação de uma estrutura urbana densa, compactada e complexa. 

 

A forma normal de execução do plano, nas áreas urbanizadas, será através de operações urbanísticas 

avulsas, sem prejuízo de o Município poder recorrer às figuras de PU ou PP ou à delimitação de unidades 

de execução, sempre que entenda que o desenvolvimento do território possa ficar prejudicado por acções 

não enquadradas naquele tipo de instrumentos. 

 

Nas áreas de expansão, inversamente, a regra geral será a do enquadramento da transformação do uso 

do solo (e em especial a sua urbanização) por unidades de execução, garantindo a sua integração 

funcional e física no contexto bem como no âmbito da preparação estratégica e operacional da execução 

do plano a adoptar, com carácter cíclico pelo Município. 
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Figura 8- Esquema síntese da estrutura do regulamento do PDM´94 e da proposta de revisão do PDM 
 

 

 

 

 

 

 

 

PDM´94 Proposta de revisão do PDM 
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3.3.2. Carta da Estrutura Ecológica Municipal 

 

A Carta de Estrutura Ecológica Municipal (EEM), enquanto peça desenhada autónoma, constitui um dos 

elementos que acompanham o PDM (Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro). 

 

A Carta de EEM de Vila Nova de Gaia é entendida como uma carta de carácter estratégico, que traduz 

o conceito de intervenção estratégico da EEM de Gaia. Trata-se de uma carta que identifica as áreas, 

valores e sistemas estratégicos e organiza-os por lógicas territoriais relacionadas com a distribuição dos 

recursos naturais e com a própria estrutura urbana do território. 

 

Por se tratar de uma carta estratégica, entende-se que só faz sentido ser interpretada na escala 1.25.000, 

onde é possível ter uma visão do todo, e consequentemente, permite uma leitura integrada da relevância 

estratégica das áreas, valores e sistemas, quer a nível municipal, quer supra municipal. Na carta de 

qualificação do solo, apresentada na escala 1:10.000, é apresentada a classificação do solo para cada 

elemento da Estrutura Ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Carácter estratégico da carta de estrutura ecológica  

 

Com esta proposta de Carta de EEM pretende-se, por um lado, identificar e promover o carácter de 

distinção de cada sistema territorial, e por outro, definir orientações conceptuais que sejam ajustadas à 

diversidade de valores naturais registados no território, sem, no entanto, perder de vista a abordagem 

integrada que a gestão sustentável dos recursos naturais necessita. 

 

A carta da EEM de Vila Nova de Gaia identifica as áreas, valores e sistemas fundamentais para a 

protecção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos (quadro 1). 
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Quadro 1 – Áreas, valores e sistemas da estrutura ecológica municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Estrutura ecológica municipal proposta na revisão do PDM 
 

A EEM de Vila Nova de Gaia foi desenvolvida em dois níveis: um primeiro, de Estrutura Ecológica 

Fundamental (EEF), e um segundo, de Estrutura Ecológica Complementar (EEC). 

 

O estabelecimento destes dois níveis de desenvolvimento na EEM de Vila Nova de Gaia relaciona-se 

com a necessidade de estabelecer uma hierarquia entre os elementos da estrutura. Por outro lado, 

existem recursos e valores naturais, cuja prioridade do ponto de vista da conservação e cuja relevância 

estratégica no sistema ecológico e urbano, se apresentam fundamentais para o adequado funcionamento 

das dinâmicas naturais e para a criação de um modelo de ocupação do território sustentável. 

VALORES SUPRAMUNICIPAIS: 
• Orla costeira 
• Rio Douro e Encostas 
• Cursos de Água 
 
SISTEMAS ESTRATÉGICOS MUNICIPAIS: 
• Sistema Verde Urbano 
• Sistema de Cumeada Central 
• Sistema de Corredores Atlânticos 
• Sistema Agrícola da Bacia do Febros 
• Sistema Florestal da Bacia do Uíma 
 
ÁREAS VERDES DE ENQUADRAMENTO E PROTECÇÃO: 
• Áreas de enquadramento paisagístico  
• Áreas de enquadramento ao espaço viário 
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Recorda-se que se trata de uma estrutura ecológica que integra todo o solo rural, e neste sentido, a 

necessidade de diferenciar os territórios é reforçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - A estrutura ecológica fundamental e a estrutura ecológica complementar 

 

Assim, os elementos da EEM foram hierarquizados entre EE Fundamental e EE Complementar, de 

acordo com critérios de valorização e salvaguarda dos recursos naturais existentes, tendo em conta a 

relação existente entre sensibilidade e riscos de utilização e a sua expressão no território.  

 

ESTRUTURA ECOLÓGICA FUNDAMENTAL 

 

A EE Fundamental integra os elementos que constituem o suporte fundamental dos sistemas ecológicos, 

cuja protecção é indispensável ao funcionamento sustentável do território. Assim, a EE Fundamental é 

orientada por princípios de salvaguarda e valorização dos recursos naturais, sendo mais restritiva que a 

EE Complementar. 

 

Na delimitação da EE Fundamental foram integradas: 

 

- As áreas pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (REN). Destaca-se o Estuário do Rio Douro, 

todos os ecossistemas costeiros, as encostas declivosas do Rio Douro, as áreas com risco de erosão 

da bacia dos rios Febros e Uíma. 
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- Aquelas áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) que reforçam os objectivos preconizados para 

cada um dos sistemas estratégicos municipais.  

 

- As linhas de água11, suas margens e respectivas áreas inundáveis12, classificadas na carta de 

qualificação do solo como sistema ribeirinho. Estas áreas constituem corredores de conectividade de 

fluxos biológicos e de fluxos de matéria e energia considerados o esqueleto da EE. 

 

- Um conjunto de áreas, valores e recursos de interesse municipal e regional, cuja preservação é da 

maior importância para a concretização de uma EE Fundamental. O exemplo da Serra de Negrelos e 

do Monte Murado. 

 

- As áreas de verde urbano, nomeadamente parques, jardins, quintas urbanas e logradouros, com 

carácter estruturante no espaço urbano.  

 

Este conjunto de áreas, valores e sistemas são totalmente integrados na EE Fundamental e constituem o 

“núcleo duro” da estrutura.  

 

Simultaneamente, a delimitação da EE Fundamental procurou valorizar e reforçar os valores de cada um 

dos sistemas estratégicos desenvolvidos no conceito de intervenção, assim: 

 

- No sistema de corredores atlânticos alargou-se a EE Fundamental nas zonas junto às linhas de água 

e procurou-se estabelecer continuidades, especialmente de ligação da orla costeira ao sistema de 

cumeada central e à “plataforma cidade”; 

 

- No sistema de cumeada central pretendeu-se reforçar a linha que une os pontos mais altos do 

concelho e que se desenvolve a partir dos Montes de Grijó até ao Monte de Santo Ovídio na 

plataforma cidade, passando pelo Monte Murado, Serra de Negrelos e Monte da Virgem. 

 

- No sistema agrícola da bacia do Febros criou-se uma estrutura baseada no percurso do rio e nos 

seus solos de elevada capacidade agrícola; 

 

- No sistema florestal da bacia do rio Uíma priorizou-se o corredor ribeirinho e as encostas florestadas; 

 

                                                 
11 Relatório do Levantamento das Linhas de Água (Gaiurb, 2006). 
12 Relatório do Levantamento dos Leitos de Cheia (Gaiurb, 2006). 
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- No sistema verde urbano, pela escassez e falta de continuidade dos espaços verdes no meio 

construído, foram integradas aquelas áreas de verde urbano fundamentais para o equilíbrio do 

sistema urbano. 

 

ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR 

 

Na EE Complementar integraram-se todas as outras áreas que não foram incluídas na EE Fundamental, 

nomeadamente áreas de verde urbano, áreas florestais, agrícolas e agro-florestais complementares aos 

sistemas estratégicos. Foram igualmente consideradas as áreas verdes de enquadramento ao espaço 

canal. 

 

O facto de não pertencerem à EE Fundamental não lhes tira importância estratégica para o 

desenvolvimento sustentável de Vila Nova de Gaia. Apresenta sim, potencialidade para uma utilização 

mais flexível do território, tanto na forma, como no uso, permitindo absorver a necessidade de adaptação 

e de mudança inerente ao normal processo de desenvolvimento do território concelhio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Estrutura ecológica municipal: composição e hierarquia 
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A ESTRUTURA ECOLÓGICA NA PLANTA DE ORDENAMENTO 

 

O território municipal reparte-se, de acordo com a delimitação constante na planta de qualificação do solo 

do PDM, nas classes de solo urbano e solo rural. A EEM de Vila Nova de Gaia integra a totalidade do 

solo rural, nomeadamente as seguintes categorias: 

 

- Áreas agrícolas; 

- Áreas agro-florestais; 

- Áreas florestais de protecção; 

- Áreas florestais de produção; 

- Áreas de quintas em espaço rural. 

 

Relativamente ao solo urbano, integram-se na EEM de Vila Nova de Gaia todas as áreas de verde 

urbano, nomeadamente: 

 

- Áreas verdes de utilização pública – parques e jardins; 

- Quintas em espaço urbano; 

- Áreas de logradouro. 

 

Incluem-se igualmente na EEM de Vila Nova de Gaia as áreas que correspondem a categorias de espaço 

que, tanto ocorrem em solo rural, como em solo urbano. São as seguintes: 

 

- Áreas naturais – áreas costeiras; 

- Áreas naturais – áreas ribeirinhas; 

- Áreas verdes de enquadramento paisagístico; 

- Áreas verdes de enquadramento de espaço canal. 

- Áreas para equipamentos em área verde – existente; 

- Áreas para equipamentos em área verde – previsto; 

 

Neste contexto, fica claro que as áreas que integram a EE são regulamentadas através das categorias de 

espaço da Planta de Qualificação do Solo e respectivo regulamento (figura 13). 
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Figura 13 - A qualificação do solo nas áreas de estrutura ecológica 

 

O regulamento estabelece, em conjunto com a planta de ordenamento e a planta de condicionantes, as 

orientações e regras para o uso, ocupação e transformação do uso do solo na totalidade do território 

municipal. 

 

O regulamento prevê que, para cada categoria de espaço da planta de ordenamento, corresponda um 

uso ou conjunto de usos dominantes, a que podem ser associados usos complementares destes e ainda, 

eventualmente, outros que sejam usos compatíveis com os primeiros. 

 

Os usos dominantes são aqueles que constituem a vocação preferencial de utilização do solo em cada 

categoria ou subcategoria de espaços considerada. Os usos complementares são usos não integrados 

no dominante, mas cuja presença concorre para a valorização ou reforço deste. E os usos compatíveis 

são usos que, não se articulando necessariamente com o dominante, podem conviver com este mediante 

o cumprimento de alguns requisitos previstos no regulamento que garantam essa compatibilização. São 

estes três – dominantes, complementares e compatíveis – os usos correntes do solo em cada categoria 

de espaço. Para além dos usos correntes do solo, podem ser viabilizadas usos especiais do solo, que 

serão casos excepcionais com indicações específicas no regulamento do PDM. 

 

Assim, e de acordo com o regulamento do plano, nas áreas incluídas na EE Fundamental, não são 

admitidos os usos de habitação, indústria e armazenagem quando tal estiver previsto como uso 
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compatível na respectiva categoria de espaço. Com esta regulamentação pretende-se garantir a 

protecção dos sistemas naturais de maior fragilidade e dos espaços de elevado valor ecológico e 

paisagístico. Na prática, a EEF só tem aplicação regulamentar especifica nas áreas agrícolas, áreas agro-

florestais e áreas florestais de produção, na medida em que inviabiliza os usos referidos.  

 

No que respeita à EE Complementar, os seus usos e orientações são estabelecidos pelas categorias de 

qualificação do uso em presença, não tendo “por cima” uma outra regra especial. A título de exemplo, 

refira-se o caso de uma área classificada como “espaço agrícola”. Os usos dominantes são a exploração 

agrícola e a produção pecuária; os usos complementares são instalações directamente adstritas às 

explorações agrícolas (por exemplo, a construção de estufas) e como usos compatíveis poderá referir-se 

a instalação de um parque de campismo ou a construção de uma habitação isolada. No entanto, se essa 

área, classificada como espaço agrícola, no seu todo ou numa parte, estiver incluída na EE Fundamental, 

não poderão ser admitidos como usos compatíveis a habitação isolada ou instalado um parque de 

campismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2– Regulamento previsto para as áreas de EEM 

 

 
SECÇÃO II – ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

 
Artigo 10.º – Composição  

1. A Estrutura Ecológica Municipal corresponde aos sistemas de protecção de valores e recursos naturais, agrícolas, 
florestais e culturais, integrando as áreas e sistemas fundamentais para a protecção e valorização ambiental dos 
espaços rurais e urbanos. 

2. A Estrutura Ecológica Municipal é constituída por todas as categorias do solo rural e pelas categorias de áreas de 
Verde Urbano, Áreas Verdes de Enquadramento e Áreas Naturais. 

3. A Estrutura Ecológica Municipal compreende dois níveis: 
a) Estrutura Ecológica Fundamental; 
b) Estrutura Ecológica Complementar. 

Artigo 11.º – Regime de ocupação 
1. O regime de ocupação das áreas integradas na Estrutura Ecológica Municipal é o previsto para a respectiva 

categoria de espaço articulado, quando for o caso, com os regimes legais aplicáveis às mesmas áreas. 
2. Na Estrutura Ecológica Fundamental, delimitada na Planta de Ordenamento, não são admitidos os usos de 

habitação, indústria e armazenagem quando tal está previsto como uso compatível da respectiva categoria de 
espaço. 

3. Os usos compatíveis admitidos devem, para além de cumprirem outras exigências constantes do presente 
Regulamento, servir para a valorização da Estrutura Ecológica Municipal. 
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4. A definição de factores críticos para a decisão 
 

A definição do âmbito da avaliação e alcance da informação a incluir no Relatório Ambiental foi traduzida 

na elaboração de um relatório designado por Relatório de Factores Críticos para a Decisão (FCD). Foram 

considerados FCD aqueles factores que estruturam a avaliação e que decorrem do contexto em que a 

avaliação é realizada. 

 

De acordo com PARTIDÁRIO13, esta fase envolve quatro momentos fundamentais: 

 

i. Estabelecimento de um quadro de referência estratégico para a AAE, com as orientações de política 

nacional, europeia e internacional e metas de longo prazo; 

 

ii. Identificação das questões fundamentais que definem as intenções e alcance do Plano, e o seu 

potencial estratégico com implicações ambientais; 

 

iii. Selecção dos factores ambientais pertinentes para avaliação, em face do alcance e escala do Plano 

em avaliação e análise da situação existente; 

 

iv. Definição do quadro de autoridades competentes e do público relevante para envolvimento e 

participação no processo de AAE e consulta sobre as questões pertinentes. 

 

4.1. Quadro de referência estratégico  
 

De acordo com CABRAL (2007)14 o quadro de referência estratégico (QRE): 

 

• Constitui o macro-enquadramento estratégico da AAE, criando um referencial para a avaliação; 

 

• Reúne macro-objectivos de política ambiental e de sustentabilidade estabelecidos a nível 

internacional, europeu e nacional; 

 

• Estabelece ligações a outros planos e programas. 

                                                 
13 PARTIDÁRIO, M.R.; Termos de Referência e Metodologia para Avaliação Ambiental Estratégica das propostas de Programas Operacionais no 
âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional, QCA IV (2007-2013) e Directiva Europeia 2001/42/CE. Observatório do QCAIII;  DECivil - 
Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura, Abril 2006. 
 

14 CABRAL, A.D., 2007. Avaliação Ambiental de Planos Directores Municipais. Documentos de apoio à apresentação realizada na CCDRN pela 
Divisão de Avaliação Ambiental da Direcção de Serviços de Ambiente da CCDR-N em 22 de Outubro de 2007. 
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Para a AAE da revisão do PDM de Vila Nova de Gaia, o QRE identificado integra estratégias ou planos 

que podem ser sistematizadas em três níveis: 

 

1. Estratégicas e Programas de âmbito nacional, 

2. Planos Sectoriais de Ordenamento do Território 

3. Planos Especiais de Ordenamento do Território 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Quadro de referência estratégico da proposta de revisão do PDM 

 

 

Os objectivos dos vários instrumentos do QRE foram sistematizados e identificados no Anexo I.  

 

Os quadros seguintes representam a coerência entre os objectivos da revisão do PDM e os vários 

instrumentos do QRE. 

 

 

Estratégias e Programas Nacionais  

- Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

- Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

- Estratégia Nacional para as Florestas 

- Plano Nacional para as alterações climáticas 

- Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural 

- Directiva Quadro da Água 

Plano Sectorial de Ordenamento do Território 

- PBH Rio Douro 

- PROF da AMPEDV 

Planos Especiais de Ordenamento do Território 

- POCC Caminha-Espinho 

- POA Crestuma-Lever 
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Revisão do Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia 

  

Quadro de 

Referência 

Estratégica 

Afirmação do 
concelho de Gaia 
como território 
qualificado e de 
primeira 
importância no 
contexto 
metropolitano 

Revitalização do 
centro histórico em 
torno das 
vertentes lúdica, 
turística e 
habitacional 
 

Reforço e 
captação de novas 
actividades 
empresariais e 
logísticas no 
concelho 
 

Compactação da 
plataforma cidade 
 

Consagração e 
estruturação do 
modelo de baixa 
densidade na faixa 
litoral 
 

Organização de 
uma segunda 
centralidade 
urbana em torno 
do centro 
geográfico do 
concelho 
 

Implementação de 
um modelo 
territorial que 
integre a 
actividade turística 
nas áreas de solo 
rural 
 

Reforço de uma 
componente 
residencial de alta 
qualidade 
 

Implementação do 
uso e qualificação 
da Estrutura 
Ecológica em solo 
urbano 
 

Qualificação 
ambiental e 
paisagística do 
território 
 

Es
tr
at
ég
ia
 N
ac
io
na
l d
e 

D
es
en
vo
lv
im
en
to
 S
us
te
nt
áv
el
 Crescimento 

sustentado, 
Competitividade 
à Escala Global e 
Eficiência 
Energética 

 

���� 
 

���� 
 

���� 
 

���� 

 

���� 
 

 

���� 
 

 

���� 

 

���� 

 

Melhor Ambiente 
e Valorização do 
Património 
 

 

���� 
 

����  
 
 

 

���� 
 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

 

���� 

Melhor 
Conectividade 
Internacional do 
País e 
Valorização 
Equilibrada do 
Território 

 

���� 
 

���� 
 

���� 

 

 
 

 

���� 

 

���� 
 

 

���� 

 

���� 

Quadro 4- Coerência dos objectivos da revisão do PDM face às orientações da ENDS 
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Revisão do Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia 
 

  
Quadro de 

Referência 

Estratégica 

Afirmação do 
concelho de Gaia 
como território 
qualificado e de 

primeira 
importância no 

contexto 
metropolitano 

Revitalização do 
centro histórico 
em torno das 

vertentes lúdica, 
turística e 
habitacional 

 

Reforço e 
captação de 

novas 
actividades 

empresariais e 
logísticas no 
concelho 

 

Compactação da 
plataforma 
cidade 

 

Consagração e 
estruturação do 
modelo de baixa 
densidade na 
faixa litoral 

 

Organização de 
uma segunda 
centralidade 

urbana em torno 
do centro 

geográfico do 
concelho 

 

Implementação 
de um modelo 
territorial que 
integre a 
actividade 
turística nas 
áreas de solo 

rural 
 

Reforço de uma 
componente 
residencial de 
alta qualidade 

 

Implementação 
do uso e 

qualificação da 
Estrutura 

Ecológica em 
solo urbano 

 

Qualificação 
ambiental e 

paisagística do 
território 

 

Es
tr
at
ég
ia
 N
ac
io
na
l d
e 

C
on
se
rv
aç
ão
 d
a 
N
at
ur
ez
a 
e 

B
io
di
ve
rs
id
ad
e 

Conservar a natureza 
e a diversidade 
biológica  

���� 
   

 

���� 
 ����  

 

���� 

 

���� 

Promover a utilização 
sustentável dos 
recursos biológicos  

���� 
   

 

���� 
 

 

���� 
 ���� ���� 

Pr
og
ra
m
a 

N
ac
io
na
l p
ar
a 
as
 

A
lte
ra
çõ
es
 

C
lim

át
ic
as
 

Contribuição para a 
redução de Gases 
com Efeito de Estufa 

����         ���� 

 
Quadro 5- Coerência dos objectivos da revisão do PDM face às orientações da ENCNB e do PNAC 
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Revisão do Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia 
 

  
 

Quadro de 

Referência 

Estratégica 

Afirmação do 
concelho de Gaia 
como território 
qualificado e de 
primeira 
importância no 
contexto 
metropolitano 

Revitalização do 
centro histórico 
em torno das 
vertentes lúdica, 
turística e 
habitacional 
 

Reforço e 
captação de 
novas actividades 
empresariais e 
logísticas no 
concelho 
 

Compactação da 
plataforma cidade 
 

Consagração e 
estruturação do 
modelo de baixa 
densidade na 
faixa litoral 
 

Organização de 
uma segunda 
centralidade 
urbana em torno 
do centro 
geográfico do 
concelho 
 

Implementação de 
um modelo 
territorial que 
integre a 
actividade turística 
nas áreas de solo 
rural 
 

Reforço de uma 
componente 
residencial de alta 
qualidade 
 

Implementação do 
uso e qualificação 
da Estrutura 
Ecológica em solo 
urbano 
 

Qualificação 
ambiental e 
paisagística do 
território 
 

Pr
og
ra
m
a 
N
ac
io
na
l d
e 
Po

lit
ic
a 
de
 O
rd
en
am

en
to
 d
o 

Te
rr
itó
rio

 

Conservar e valorizar a 
biodiversidade, os 
recursos 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, 
atlântico e global 

 

���� 

 

���� 

 

���� 
 

 

���� 
 

 

���� 

 

���� 
 

 

���� 

Promover o 
desenvolvimento 
policêntrico dos 
territórios e reforçar as 
infra-estruturas de 
suporte à integração e à 
coesão territoriais 

 

���� 

 

���� 

 

���� 
  

 

���� 

 

���� 
 

 

���� 

 

���� 

Assegurar a equidade 
territorial no provimento 
de infra-estruturas e de 
equipamentos colectivos 
e a universalidade no 
acesso aos serviços de 
interesse geral, 
promovendo a coesão 
social 

 

���� 

 

���� 

 

���� 
   

 

���� 
   

Quadro 6 - Coerência dos objectivos da revisão do PDM face às orientações do PNPOT 
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Revisão do Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia 
 

  
Quadro de 

Referência 

Estratégica 

Afirmação do 
concelho de Gaia 
como território 
qualificado e de 
primeira 
importância no 
contexto 
metropolitano 

Revitalização do 
centro histórico em 
torno das 
vertentes lúdica, 
turística e 
habitacional 
 

Reforço e 
captação de novas 
actividades 
empresariais e 
logísticas no 
concelho 
 

Compactação da 
plataforma cidade 
 

Consagração e 
estruturação do 
modelo de baixa 
densidade na faixa 
litoral 
 

Organização de 
uma segunda 
centralidade 
urbana em torno 
do centro 
geográfico do 
concelho 
 

Implementação de 
um modelo 
territorial que 
integre a 
actividade turística 
nas áreas de solo 
rural 
 

Reforço de uma 
componente 
residencial de alta 
qualidade 
 

Implementação do 
uso e qualificação 
da Estrutura 
Ecológica  em solo 
urbano 
 

Qualificação 
ambiental e 
paisagística do 
território 
 

Es
tr
at
ég
ia
 N
ac
io
na
l p
ar
a 
o 

D
es
en
vo
lv
im
en
to
 R
ur
al
 

Aumentar a 
competitividade 
dos sectores 
agrícola e 
florestal 

����    ����  ����  ���� ���� 

Promover a 
sustentabilidade 
dos espaços 
rurais e dos 
recursos 
naturais 
 

����    ����  ����  ���� ���� 

Revitalizar 
económica e 
socialmente as 
zonas rurais 
 

      ����   ���� 

Quadro 7 - Coerência dos objectivos da revisão do PDM face às orientações da ENDR 
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Revisão do Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia 
 

  
Quadro de Referência 

Estratégica 

Afirmação do 
concelho de 
Gaia como 
território 
qualificado e de 
primeira 
importância no 
contexto 
metropolitano 

Revitalização do 
centro histórico 
em torno das 
vertentes lúdica, 
turística e 
habitacional 
 

Reforço e 
captação de 
novas 
actividades 
empresariais e 
logísticas no 
concelho 
 

Compactação da 
plataforma 
cidade 
 

Consagração e 
estruturação do 
modelo de baixa 
densidade na 
faixa litoral 
 

Organização de 
uma segunda 
centralidade 
urbana em torno 
do centro 
geográfico do 
concelho 
 

Implementação 
de um modelo 
territorial que 
integre a 
actividade 
turística nas 
áreas de solo 
rural 
 

Reforço de uma 
componente 
residencial de 
alta qualidade 
 

Implementação 
do uso e 
qualificação da 
Estrutura 
Ecológica  em 
solo urbano 
 

Qualificação 
ambiental e 
paisagística do 
território 
 

D
ire

ct
iv
a 
do
 Q
ua
dr
o 
da
 Á
gu
a 

Evitar a continuação da degradação 
e proteger e melhorar o estado dos 
ecossistemas aquáticos, e também 
dos ecossistemas terrestres e zonas 
húmidas  

����    ����    ���� ���� 

Promover um consumo de água 
sustentável, baseado na protecção a 
longo prazo dos recursos hídricos 
disponíveis 

����        ���� ���� 

Proteger e melhorar o ambiente 
aquático, através de medidas 
específicas para a redução gradual 
das descargas, das emissões e 
perdas de substâncias prioritárias e 
da cessação ou eliminação por fases 
de descargas, emissões e perdas 
dessas substâncias prioritárias; 
 

����    ����    ���� ���� 

Assegurar a redução gradual da 
poluição das águas subterrâneas e 
evitar a agravação da sua poluição ����        ���� ���� 
Contribuir para mitigar os efeitos das 
inundações 
 ����        ���� ���� 

Quadro 8 - Coerência dos objectivos da revisão do PDM face às orientações da DQA 
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Revisão do Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia 
 

  
Quadro de 

Referência 

Estratégica 

Afirmação do 
concelho de Gaia 
como território 
qualificado e de 
primeira 
importância no 
contexto 
metropolitano 

Revitalização do 
centro histórico 
em torno das 
vertentes lúdica, 
turística e 
habitacional 
 

Reforço e 
captação de 
novas 
actividades 
empresariais e 
logísticas no 
concelho 
 

Compactação da 
plataforma 
cidade 
 

Consagração e 
estruturação do 
modelo de baixa 
densidade na 
faixa litoral 
 

Organização de 
uma segunda 
centralidade 
urbana em torno 
do centro 
geográfico do 
concelho 

Implementação 
de um modelo 
territorial que 
integre a 
actividade 
turística nas 
áreas de solo 
rural 

Reforço de uma 
componente 
residencial de 
alta qualidade 
 

Implementação 
do uso e 
qualificação da 
Estrutura 
Ecológica em 
solo urbano 
 

Qualificação 
ambiental e 
paisagística do 
território 
 

Pl
an
o 
R
eg
io
na
l d
e 
O
rd
en
am

en
to
 F
lo
re
st
al
 d
a 
Á
re
a 

M
et
ro
po
lit
an
a 
do
 P
or
to
 e
 E
nt
re
 D
ou
ro
 e
 V
ou
ga
 

Defender e prevenir as áreas 
florestais da região PROF 
das ameaças que 
constituem os fogos 
florestais 

      

 

���� 
  

 

���� 

Beneficiar os espaços 
florestais da região PROF de 
forma a assegurar o 
cumprimento das suas 
múltiplas funções 

      

 

���� 
  

 

���� 

Aumentar a área florestal 
arborizada, com espécies 
bem adaptadas          

 

���� 

Promover a ampliação de 
espaços florestais 
destinados ao recreio e lazer       

 

���� 
 

 

���� 

 

���� 

Restaurar as áreas florestais 
ameaçadas, danificadas ou 
afectadas com problemas 
erosivos e controlar o avanço da 
desertificação ou destruição 
pontual causada pelos incêndios 
florestais, pragas e doenças 

         

 

���� 

Promover a utilização do uso 
múltiplo da floresta 

      

 

���� 
  

 

���� 

Quadro 9- Coerência dos objectivos da revisão do PDM face às orientações do PROF AMPEDV 
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Revisão do Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia 
 

  
Quadro de 

Referência 

Estratégica 

Afirmação do 
concelho de Gaia 
como território 
qualificado e de 
primeira 
importância no 
contexto 
metropolitano 

Revitalização do 
centro histórico em 
torno das 
vertentes lúdica, 
turística e 
habitacional 
 

Reforço e 
captação de novas 
actividades 
empresariais e 
logísticas no 
concelho 
 

Compactação da 
plataforma cidade 
 

Consagração e 
estruturação do 
modelo de baixa 
densidade na faixa 
litoral 
 

Organização de 
uma segunda 
centralidade 
urbana em torno 
do centro 
geográfico do 
concelho 
 

Implementação de 
um modelo 
territorial que 
integre a 
actividade turística 
nas áreas de solo 
rural 
 

Reforço de uma 
componente 
residencial de alta 
qualidade 
 

Implementação do 
uso e qualificação 
da Estrutura 
Ecológica em solo 
urbano 
 

Qualificação 
ambiental e 
paisagística do 
território 
 

Pl
an
o 
da
 B
ac
ia
 H
id
ro
gr
áf
ic
a 
o 
R
io
 

D
ou
ro
 

Definição de 
directrizes de 
protecção aos 
recursos hídricos  

 

���� 
  

 

���� 
   

 

���� 

 

���� 

Protecção das 
áreas de elevada 
biodiversidade 

 

���� 

 

���� 
  

 

���� 
   

 

���� 

 

���� 

Prevenção contra 
inundações, no 
sentido de evitar o 
aparecimento de 
novas zonas 
críticas de 
inundação 

 

 

���� 
  

 

���� 
   

 

���� 

 

���� 

Quadro 10 - Coerência dos objectivos da revisão do PDM face às orientações do PBH Rio Douro 
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Revisão do Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia 
 

  
Quadro de 

Referência 

Estratégica 

Afirmação do 
concelho de Gaia 
como território 
qualificado e de 

primeira 
importância no 

contexto 
metropolitano 

Revitalização do 
centro histórico em 

torno das 
vertentes lúdica, 

turística e 
habitacional 

 

Reforço e 
captação de novas 

actividades 
empresariais e 
logísticas no 
concelho 

 

Compactação da 
plataforma cidade 

 

Consagração e 
estruturação do 
modelo de baixa 
densidade na faixa 

litoral 
 

Organização de 
uma segunda 
centralidade 

urbana em torno 
do centro 

geográfico do 
concelho 

 

Implementação de 
um modelo 
territorial que 
integre a 

actividade turística 
nas áreas de solo 

rural 
 

Reforço de uma 
componente 

residencial de alta 
qualidade 

 

Implementação do 
uso e qualificação 
da Estrutura 

Ecológica em solo 
urbano 

 

Qualificação 
ambiental e 

paisagística do 
território 

 

Pl
an
o 
de
 O
rd
en
am

en
to
 d
e 
O
rla

 C
os
te
ira

 
C
am

in
ha
- E

sp
in
ho
 

O ordenamento 
dos diferentes 
usos e 
actividades 
específicos da 
orla costeira 

 

���� 
  

 

���� 

 

���� 
  

 

���� 

 

���� 

 

���� 

A valorização e 
qualificação das 
praias 
consideradas 
estratégicas por 
motivos 
ambientais ou 
turísticos 

 

���� 
       

 

���� 

 

���� 

A orientação do 
desenvolviment
o de actividades 
específicas da 
orla costeira 

    

 

���� 
   

 

���� 

 

���� 

A defesa e 
conservação da 
natureza 

 

���� 
   

 

���� 
   

 

���� 

 

���� 

Quadro 11 - Coerência dos objectivos da revisão do PDM face às orientações do POOC 
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Revisão do Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia 
 

  
Quadro de 

Referência 

Estratégica 

Afirmação do 
concelho de Gaia 
como território 
qualificado e de 

primeira 
importância no 

contexto 
metropolitano 

Revitalização do 
centro histórico em 

torno das 
vertentes lúdica, 

turística e 
habitacional 

 

Reforço e 
captação de novas 

actividades 
empresariais e 
logísticas no 
concelho 

 

Compactação da 
plataforma cidade 

 

Consagração e 
estruturação do 
modelo de baixa 
densidade na faixa 

litoral 
 

Organização de 
uma segunda 
centralidade 

urbana em torno 
do centro 

geográfico do 
concelho 

 

Implementação de 
um modelo 
territorial que 
integre a 

actividade turística 
nas áreas de solo 

rural 
 

Reforço de uma 
componente 

residencial de alta 
qualidade 

 

Implementação do 
uso e qualificação 
da Estrutura 

Ecológica em solo 
urbano 

 

Qualificação 
ambiental e 

paisagística do 
território 

 

Pl
an
o 
de
 O
rd
en
am

en
to
 d
a 
A
lb
uf
ei
ra
 d
e 
 

C
re
st
um

a-
Le
ve
r 

Definir regras de 
utilização do 
plano de água e 
da sua 
envolvente, de 
forma a valorizar 
e salvaguardar 
os recursos 
naturais 

      ����   ���� 

Definir regras e 
medidas para o 
uso, a ocupação 
e a 
transformação 
do solo que 
permitam uma 
gestão dinâmica 
e integrada 

        ���� ���� 

Compatibilizar 
os diferentes 
usos e 
actividades com 
a protecção e 
valorização 
ambiental e as 
finalidades 
principais da 
albufeira 

      ����   ���� 

Quadro 12- Coerência dos objectivos da revisão do PDM face às orientações do POA 
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4.2. Factores ambientais 
 

De acordo com CABRAL (2007) os factores ambientais (FA)15: 

 

•  Definem o âmbito ambiental relevante, orientado pela definição de factores ambientais 

legalmente estipulados; 

• Contribuem para a identificação dos factores críticos de decisão e devem ser ajustados caso a 

caso; 

• São função da focagem estratégica, da escala de avaliação e, consequentemente, da sua 

relevância  

 

Analisados os objectivos do quadro de referência estratégica e a sua interacção com os objectivos 

estipulados no processo de revisão do PDM, foram analisados os factores ambientais estipulados no DL 

232/2007, de 15 de Junho e identificados os respectivos factores críticos do PDM de Vila Nova de Gaia 

PDM. 

4.3. Factores críticos para a decisão 
 

O quadro 13 identifica as relações entre os instrumentos do quadro de referência estratégica, os factores 

ambientais legalmente estipulados e as questões estratégicas ou as linhas de força que contribuem para 

a definição dos factores críticos para a decisão. 
 

 

 

QUADRO DE REFERÊNCIA 

ESTRATÉGICA  

 

 

 

 

FACTORES AMBIENTAIS  

DL 232/2007, de 15 de Junho 

 

 

 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS   

 

 

 

FACTORES 

CRÍTICOS 

ENDS  
ENCNB 
PNPOT  
PROF 
 

 

Biodiversidade 
 

Fauna 
 

Flora 

 
 
 

Avaliar como foi feita a protecção 
e promoção da biodiversidade 
 

 
BIODIVERSIDADE  
 
 

ENDS 
ENCNB 
PNPOT 
 

 
 

Solo 
 

Avaliar como foi feita a protecção 
e promoção do recurso solo 

 

 
 

SOLO 

ENDS 
PNPOT 
PBH Douro 
POOC  
POA 

 
 
 
 
 

Água 

 
 
 

Avaliar como foi feita a protecção 
e salvaguarda dos recursos 
hídricos 

 
 
 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

 
 
 

ENDS 
PNPOT 
 

 

População 
 

Saúde humana 
 

Atmosfera 

 
 

Avaliar como foi feita a promoção 
da melhoria da qualidade de 
vida 

 
 
 

QUALIDADE DE VIDA 

 
 

ENDS 
PNPOT 
 

 

Património cultural  
(arquitectónico e arqueológico) 
 

Paisagem 

 

Avaliar como foi feita a protecção 
e promoção do património 
cultural e da paisagem 

PATRIMÓNIO 
CULTURAL E 

PAISAGEM 
 

Quadro 13 – Análise integrada dos factores críticos para a decisão 

                                                 
15 CABRAL, A.D., 2007. Avaliação Ambiental de Planos Directores Municipais. Documentos de apoio à apresentação realizada na CCDRN pela 
Divisão de Avaliação Ambiental da Direcção de Serviços de Ambiente da CCDR-N em 22 de Outubro de 2007. 
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Identificados os FCD, o quadro 14 apresenta os respectivos critérios de avaliação e objectivos de 

sustentabilidade. 

 

 

 
FACTOR CRÍTICO 

PARA A  DECISÃO 
 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 
OBJECTIVO DE SUSTENTABILIDADE 

 

Biodiversidade 

 

Espaços naturais Evitar a fragmentação de sistemas naturais 
Garantir a manutenção dos sistemas naturais 

Floresta Ordenamento e qualificação do espaço florestal 

Solo Solo 

Controlar a impermeabilização do solo e a dispersão 

Garantir a protecção e manutenção dos solos férteis 

Minimizar o risco de erosão do solo 

Recursos Hídricos Recursos hídricos 
Manutenção e protecção dos cursos de água 

Minimizar o risco de cheias 

Qualidade 

de Vida 

Espaços verdes Criação de espaços verdes urbanos 

Ruído Assegurar níveis de ruído adequados 

Mobilidade/ acessibilidade 
Melhorar a qualidade do ar através do ordenamento da rede viária e 
da promoção de modos de transporte sustentáveis 

Património Cultural 

e Paisagem 

Património arquitectónico e arqueológico 
Garantir a protecção e valorização do património arquitectónico e 
arqueológico 

Espaço rural Ordenamento e qualificação do espaço rural 

Quintas Garantir a protecção e valorização das quintas do concelho 

Quadro 14 – Critérios de avaliação e objectivos de sustentabilidade por FCD 
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5. Análise e avaliação estratégica por factor crítico de decisão 
 

Definido o âmbito e alcance da avaliação ambiental, a análise e avaliação estratégica será elaborada em 

três momentos, por FCD: 

 

i. Descrição e objectivos, onde se pretende definir e esclarecer qual o objectivo do FCD, 

referindo os critérios de avaliação e respectivos objectivos de sustentabilidade, bem como as 

principais objectivos do FCD que se integram no quadro de referência estratégico. 

 

ii. Situação existente e análise de tendências que tem como objectivo fazer uma análise da 

realidade em três momentos: 

 

- Situação existente, onde se pretende descrever a caracterização ambiental do FCD no 

concelho, nas matérias que são do âmbito e alcance de um PDM; 

 

- PDM´94, onde se pretende descrever como é que as opções do PDM´94 têm impactes no 

FCD do concelho; 

 

- Tendência futura com PDM´94, isto é, pretende-se prever como é que evoluirá o FCD sem 

as alterações que proposta de revisão do PDM propõe. 

 

iii. Efeitos esperados com a proposta de revisão do PDM, onde se pretende conhecer em que 

medida é que as proposta previstas na revisão do PDM têm impactes no factor crítico em 

questão, ie, perceber qual a influência das opções de desenvolvimento da proposta de revisão 

do PDM no desempenho ambiental do concelho. 

 

No capítulo seguinte, relativo à síntese global da análise a avaliação global dos FCD serão identificados 

as oportunidades e riscos da proposta de revisão do PDM, destacando-se os efeitos significativos de 

natureza estratégica decorrentes das propostas de revisão do PDM. Para cada risco identificado serão 

apontadas recomendações com vista à respectiva minimização. 
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5.1. Biodiversidade  

5.1.1. Descrição e objectivos 

 

O conceito de biodiversidade é entendido como a variabilidade entre organismos vivos de todas as 

origens, incluindo os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 

ecológicos dos quais fazem parte. Compreende a diversidade dentro de cada espécie, entre as espécies 

e dos ecossistemas (Decreto-Lei n.º 21/93, de 21 de Junho). 

 

Sendo a biodiversidade o suporte de vida de todas as actividades humanas, adquire um papel 

fundamental no ordenamento do território 

 

Com o FCD biodiversidade pretende-se avaliar os possíveis impactes significativos no ambiente 

decorrentes da proposta de revisão do PDM, tendo como principais critérios de avaliação os espaços 

naturais e a floresta. A escolha da floresta como critério de avaliação para o FCD biodiversidade prende-

se sobretudo com o potencial estratégico que os espaços florestais apresentam num concelho central da 

área metropolitana e não tanto pelo valor que apresenta actualmente do ponto de vista da diversidade 

biológica. 

 

Relativamente aos espaços naturais, os principais objectivos de sustentabilidade prendem-se com as 

propostas que visam a manutenção dos sistemas naturais e a recomposição das suas continuidades, 

travando o processo de fragmentação. Do ponto de vista da floresta, o principal objectivo de 

sustentabilidade prende-se com o correcto ordenamento e qualificação do espaço florestal do concelho. 

 

A perda da biodiversidade é um problema de escala global, razão pela qual tem vindo a ser objecto do 

desenvolvimento de políticas e medidas a nível internacional e nacional. No contexto da AAE da revisão 

do PDM, os objectivos de sustentabilidade do FCD Biodiversidade relacionam-se com os objectivos das 

estratégicas, programas e planos identificados no quadro 15. 

 

 

 

 

 

Quadro 15 – Quadro de referência estratégico do FCD biodiversidade  

 

 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

Plano Regional Florestal da AMPEDV  

Plano de Ordenamento da orla Costeira entre Caminha e Espinho 
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O quadro 16 sistematiza os principais objectivos definidos nas estratégias relacionados com a 

biodiversidade. Pretende-se com esta sistematização enquadrar a análise da respectiva integração de 

cada um dos objectivos no plano objecto de avaliação ambiental. 

 

 

ESTRATÉGIA OU PLANO 

 
PRINCIPAIS OBJECTIVOS 

ENCNB 

• Conservar a natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, 
geomorfologia e paleontologia;  

• Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; e  
• Contribuir para a prossecução dos objectivos visados pelos processos de cooperação internacional na 

área da conservação da natureza em que Portugal está envolvido. 

ENDS 
• Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global  
• Melhor Ambiente e Valorização do Património 
• Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território 

PNPOT 

• Produzir, organizar e monitorizar o conhecimento sobre o ambiente e os recursos naturais 
• Aperfeiçoar e consolidar os regimes, os sistemas e as áreas fundamentais para proteger e valorizar a 

biodiversidade e os recursos naturais 
• Definir e executar uma politica de ordenamento e gestão integrada da orla costeira, nas suas 

componentes terrestre e marítima 

 
PROF AMPEDV 

• Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças que constituem os fogos florestais 
• Impulsionar um mosaico florestal diversificado e descontinuado 
• Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a assegurar o cumprimento das suas múltiplas 

funções, a sua sanidade e continuidade 
• Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas; 
• Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao recreio e lazer 
• Fomentar a adopção de modelos de silvicultura com vista à maior valorização e diversificação dos 

espaços e produtos florestais 
• Restaurar as áreas florestais ameaçadas, danificadas ou afectadas com problemas erosivos e controlar o 

avanço da desertificação ou destruição pontual causada pelos incêndios florestais, pragas e doenças 
• Promover a utilização do uso múltiplo da floresta 
• Conservar o património florestal em bom estado, da diversidade biológica, geológica e paisagística da 

região PROF e dos seus habitats naturais, 
• Contribuir para a valorização dos recursos naturais, pela preservação e/ou recuperação de zonas 

sensíveis do ponto de vista ambiental 

POOC Caminha-Espinho 

• O ordenamento dos diferentes usos e actividades específicos da orla costeira; 
• A classificação das praias e a regulamentação do seu uso balnear; 
• A valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou turísticos; 
• A defesa e conservação da natureza. 

Quadro 16 – Principais objectivos relacionados com a biodiversidade  
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5.1.2. Situação existente e análise de tendências 

 

5.1.2.i. Situação existente 

 

Face ao modelo urbano de Vila Nova de Gaia e ao seu contexto na área metropolitana do Porto, os 

espaços naturais apresentam um elevado potencial estratégico embora o seu valor conservacionista seja 

relativo. De facto, e apesar de não existirem estudos exaustivos sobre as áreas naturais do concelho, 

entende-se que o aumento do território artificializado pode ter um impacto directo na diminuição e 

degradação dos espaços naturais. 

 

Em Vila Nova de Gaia não existem áreas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, classificadas 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 Janeiro. Da mesma forma, também não existem áreas 

integradas na Rede Natura 2000, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 140/99, 24 Abril revisto pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 Fevereiro.  

 

No entanto, tal não quer dizer que não existam habitats naturais e/ou outras ocorrências do património 

natural relevante no concelho. De acordo com o Anexo I da Directiva Habitat (Directiva 92/43/CEE), 

existem no concelho habitats considerados de interesse comunitário. Estes habitats são apresentados no 

quadro 17. 

 

Habitat 

Anexo I da Directiva 

92/43/CEE 

Designação Descrição 

2110 e 2120 Duna embrionária Duna embrionária com duna primária 

2120 Duna primária Vegetação de duna primária, sem vegetação de duna embrionária. Em 

regressão. 

2130x Duna secundária Duna secundária, habitat prioritário 

    - Outra vegetação dunar Outra vegetação dunar, indefinida, em recuperação, em regressão e 

vegetação dunar ruderalizada 

91E0x Vegetação ripícola e palustre Formações ripícolas e palustres, habitat prioritário 

9230 Folhosas Carvalhais, incluindo orlas, não ripícolas nem palustres 

Quadro 17 – Habitats naturais  

Fonte: CCDRN, CIBIO, 2004 

 

Embora sem estatuto de protecção, importa destacar algumas áreas com especial interesse do ponto de 

vista da biodiversidade como a orla costeira, o estuário do rio Douro, os rios Uíma, Febros, ribeiras e 

respectivas zonas inundáveis, a serra de Negrelos, e outras como são os casos do Parque Biológico de 

Gaia, do Parque de Dunas da Aguda e da Estação Litoral. 
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No âmbito do sistema costeiro, importa destacar elementos como o sistema dunar em franca 

recuperação, a zona húmida da Poça da Ladra e os 15 km

traduzem uma qualidade da água que potencia a diversidade biológica do

 

Outro dos elementos naturais de maior relevância no concelho é o Rio Douro com o seu estuário, onde se 

situa a restinga, o sapal, as praias fluviais e ainda importantes áreas inundáveis como é o caso do 

areeinho de Avintes e areeinho de 

 

Embora o rio Douro seja o sistema ribeirinho principal do concelho, também os rios Febros e Uíma têm 

um importante papel em matéria de diversidade biológica. Para além destes sistemas ribeirinhos 

estruturantes, também as ribeiras atlânticas

urbano e no litoral, constituem focos de biodiversidade criando 

 

No que respeita aos espaços florestais, enquanto 

a análise evolutiva da ocupação do solo.

florestais devido à expansão urbana, que surgiu associada a um aumento 

à necessidade de instalação de novas actividades

florestal. 

 

Figura 14 - Ocupação florestal em 2003
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o âmbito do sistema costeiro, importa destacar elementos como o sistema dunar em franca 

recuperação, a zona húmida da Poça da Ladra e os 15 km de praias com bandeira azul no concelho que 

traduzem uma qualidade da água que potencia a diversidade biológica dos sistemas marinhos.

naturais de maior relevância no concelho é o Rio Douro com o seu estuário, onde se 

, o sapal, as praias fluviais e ainda importantes áreas inundáveis como é o caso do 

areeinho de Quebrantões. 

Embora o rio Douro seja o sistema ribeirinho principal do concelho, também os rios Febros e Uíma têm 

matéria de diversidade biológica. Para além destes sistemas ribeirinhos 

ribeiras atlânticas e suas áreas adjacentes, que surgem num contexto mais 

focos de biodiversidade criando importantes corredores ecológicos.

No que respeita aos espaços florestais, enquanto espaços geradores de biodiversidade, importa 

ocupação do solo. Entre 1990 e 2003 verificou-se uma diminuição dos espaços 

à expansão urbana, que surgiu associada a um aumento populacional muito significativo,

à necessidade de instalação de novas actividades (como a industria) e ao próprio abandono da produção 

 
florestal em 2003 
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o âmbito do sistema costeiro, importa destacar elementos como o sistema dunar em franca 

de praias com bandeira azul no concelho que 

sistemas marinhos. 

naturais de maior relevância no concelho é o Rio Douro com o seu estuário, onde se 

, o sapal, as praias fluviais e ainda importantes áreas inundáveis como é o caso do 

Embora o rio Douro seja o sistema ribeirinho principal do concelho, também os rios Febros e Uíma têm 

matéria de diversidade biológica. Para além destes sistemas ribeirinhos 

que surgem num contexto mais 

s ecológicos. 

geradores de biodiversidade, importa abordar 

uma diminuição dos espaços 

populacional muito significativo, 

e ao próprio abandono da produção 
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Relativamente à composição dos espaços florestais no ano 2000, a sua distribuição no concelho é 

apresentada no quadro 18. 

 
Povoamento  área (ha) % 
Puros de Carvalho 1,6 0,03% 0,03% 
Resinosas e Folhosas 2,0 0,04% 0,04% 
Puros de Folhosas 167,7 3,36% 

4,21% 
 

Folhosas e Carvalhos 23,0 0,46% 
Folhosas e Eucaliptos 2,4 0,05% 
Folhosas e Pinheiros 16,8 0,34% 
Puros de Pinheiro 2.234,1 44,78% 

71,12% 
 

Pinheiros e Carvalhos 9,6 0,19% 
Pinheiros e Eucaliptos 1.274,1 25,54% 
Pinheiros e Folhosas 30,4 0,61% 
Puros de Eucalipto 495,8 9,94% 

22,36% 
 

Eucalipto e Carvalho 11,3 0,23% 
Eucalipto e Pinheiro 596,1 11,95% 
Eucaliptos e Folhosas 12,4 0,25% 
Matos Pouco Densos 90,0 1,80% 2,25% 

 Matos Densos 22,2 0,44% 
Nota: As percentagens apresentadas neste quadro referem-se ao total da área florestal existente no concelho.  

Quadro 18– Distribuição dos povoamentos florestais em 2000 
Fonte: CCDRN, CIBIO, 2004  

 

Os povoamentos puros de pinheiro e mistos de pinheiros e eucalipto são os que mais ocorrem, ocupando 

aproximadamente 3.412 ha do total da área florestada do concelho. Em contraponto, encontram-se os 

puros de carvalho, que apresentam uma expressão muito reduzida, ocupando apenas 1,5 ha. Estas 

formações naturais clímax correspondem às formações vegetais características da região Noroeste de 

Portugal, com domínio de Carvalho alvarinho (Quercus robur), possuindo elevado valor em termos de 

biodiversidade, pelo que devem ser salvaguardadas.  

 

Outras áreas com particular interesse ecológico são as manchas de Pinheiro-bravo existentes próximo da 

orla costeira, uma vez que correspondem ao estádio de maior desenvolvimento da vegetação dunar. 

 

O tipo de povoamento florestal está directamente relacionado com o risco de incêndio. No concelho de 

Gaia, a elevada ocorrência de povoamentos de pinheiros e eucaliptos aliada aos reduzidos povoamentos 

de vegetação autóctone e outras folhosas, aumenta o risco de incêndio no concelho. Outro factor a ter em 

atenção é o facto de as áreas florestadas não possuírem expressão enquanto actividade económica. Esta 

situação leva ao abandono dos terrenos e consequente à desqualificação dessas mesmas áreas 

florestadas, tornando-as mais susceptíveis a incêndios e consequentemente conduzindo à perda de 

biodiversidade.  

 

A expressão das áreas ardidas no concelho desde 1997, é representada no quadro 19. 
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ANO ÁREA ARDIDA (HA) 

1997 1,79 
1999 9,83 
2001 31,23 
2003 8,8 
2005 559,33 
2006 63,54 
Quadro 19 – Área ardida entre 1997 e 2006 
Fonte: DGRF, 2005 

 

 

5.1.2.ii. O PDM´94 

 

O PDM´94, na sua carta de ordenamento, não identifica os espaços naturais. No entanto, 

alguns dos espaços naturais mais relevantes se encontram integrados na REN e nas “áre

valorização paisagística”. Nessas circunstâncias 

relacionava-se com o facto de se tratar de 

PDM´94 remetia exclusivamente 

áreas de valorização paisagística, 

áreas um estatuto mais pormenorizado (associado a um programa de acções concretas de valorização 

paisagística), prevendo o regulamento que fossem objecto de estudos específicos dos quais deveria 

resultar a aprovação pela Câmara Municipal de

disposições nunca foram concretizadas. 

Figura 15 - Reserva Ecológica Nacional representada na Carta de Condicionantes do PDM´94
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ardida entre 1997 e 2006  

O PDM´94, na sua carta de ordenamento, não identifica os espaços naturais. No entanto, 

mais relevantes se encontram integrados na REN e nas “áre

valorização paisagística”. Nessas circunstâncias a única indicação regulamentar que o PDM´94 definia 

com o facto de se tratar de áreas com regime non aedificandi. Em matéria de REN, o 

exclusivamente para o respectivo regime sem qualquer regime supletivo

áreas de valorização paisagística, estas estão identificadas cartograficamente, prevendo

áreas um estatuto mais pormenorizado (associado a um programa de acções concretas de valorização 

), prevendo o regulamento que fossem objecto de estudos específicos dos quais deveria 

resultar a aprovação pela Câmara Municipal de um regulamento próprio, supletivo ao do PDM

concretizadas.  

 
Reserva Ecológica Nacional representada na Carta de Condicionantes do PDM´94 
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O PDM´94, na sua carta de ordenamento, não identifica os espaços naturais. No entanto, entende-se que 

mais relevantes se encontram integrados na REN e nas “áreas de 

que o PDM´94 definia 

Em matéria de REN, o 

sem qualquer regime supletivo. Em matéria de 

identificadas cartograficamente, prevendo-se para estas 

áreas um estatuto mais pormenorizado (associado a um programa de acções concretas de valorização 

), prevendo o regulamento que fossem objecto de estudos específicos dos quais deveria 

supletivo ao do PDM´94. Estas 
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Figura 16 - Área de valorização paisagística representada na Carta de Ordenamento do PDM´94 

 

 

No entanto, existem outras áreas naturais que não estão integradas na REN nem nas “áreas de 

valorização paisagística”, para as quais o PDM´94 não prevê qualquer medida de protecção/valorização. 

De facto, o PDM´94, na sua carta de ordenamento, não delimita sistemas naturais dentro do perímetro 

urbano, ou seja, não contempla as continuidades naturais que ocorrem em todo o território, 

independentemente da sua classificação dentro ou fora do perímetro urbano. 

 

No que respeita às áreas florestadas, verifica-se que estas se encontram predominantemente integradas 

na classe de espaço “áreas não urbanas de transformação condicionada”. Esta classe de espaço, 

integrada nas áreas “não urbanas e não urbanizáveis”, corresponde, de acordo com o artigo 35º do 

regulamento do PDM´94, às “áreas agrícolas não classificadas ou áreas com uso florestal, sem 

implantação legal de construções de qualquer tipo para além das de apoio agrícola, em relação às quais 

não há previsão de redes municipais de infra-estruturas”. 

 

No entanto, as áreas florestadas também estão integradas na classe de espaço “áreas de salvaguarda 

estrita”. Esta classe de espaço caracteriza-se por integrar a RAN, a REN e as “áreas de valorização 

paisagística”, em conjunto.  
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Figura 17 – Áreas não urbanas de transformação condicionada e as áreas de salvaguarda do PDM´94 

 

Desta abordagem aos espaços naturais e aos espaços florestais 

uso e respectivo regime de gestão

 

No caso da REN, o PDM´94 remete o

se esclarece qual a estratégia de gestão do plano para a defesa e valorização dos espaços naturais e 

florestais.  

 

Outro aspecto a destacar, é a pressão urbana 

“áreas de valorização paisagística

representa a expressão da participação pública

paisagística” do PDM´94. 

 

De facto, o resultado da auscultação prévia, no âmbito da 

das 1.520 participações recebidas

REN, entendendo-se que este é 

centro da área metropolitana, como é o caso de Vila Nova de Gaia.

                                                
16 Participação pública no período de auscultação prévia do processo de revisão do PDM.
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não urbanas de transformação condicionada e as áreas de salvaguarda do PDM´94 

aos espaços naturais e aos espaços florestais destaca-se a ausência da definição do 

uso e respectivo regime de gestão.  

remete o seu regime de gestão para o estabelecido na lei geral, ou seja, não 

se esclarece qual a estratégia de gestão do plano para a defesa e valorização dos espaços naturais e 

Outro aspecto a destacar, é a pressão urbana que se tem verificado nas áreas integradas em REN e nas 

áreas de valorização paisagística”. Esta situação pode ser ilustrada através da análise da 

representa a expressão da participação pública16 nas áreas de REN e nas “áreas de valorização 

resultado da auscultação prévia, no âmbito da proposta de revisão do PDM, mostrou que 

recebidas, ou seja cerca de 31%, prendem-se com pedidos de desafectação da 

se que este é um sinal claro da pressão que estas áreas sofrem num concelho do 

centro da área metropolitana, como é o caso de Vila Nova de Gaia. 

         
scultação prévia do processo de revisão do PDM. 
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não urbanas de transformação condicionada e as áreas de salvaguarda do PDM´94   

se a ausência da definição do 

estabelecido na lei geral, ou seja, não 

se esclarece qual a estratégia de gestão do plano para a defesa e valorização dos espaços naturais e 

áreas integradas em REN e nas 

análise da figura 18 que 

áreas de valorização 

revisão do PDM, mostrou que 453 

com pedidos de desafectação da 

que estas áreas sofrem num concelho do 
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Figura 18 – Expressão da participação pública 

Fonte: Diagnóstico sobre a Participação Pública,

 

 

 

 

5.1.2.iii. Tendência futura com PDM´94

 

No que respeita à análise da 

continuação da tendência de abandono ou de 

espaços naturais mais expressivos do concelho.

 

Neste contexto, também a fragmentação do território, 

constituir uma ameaça à manutenç

consequentemente à perda de diversidade biológica.

 

Efectivamente, os resultados relativos às alterações do uso do solo evidenciam uma tendência negativa 

de evolução das áreas naturais e florestais face ao aumento significativo dos territórios 

Ainda que os dados não permitam avaliar de forma sistemática os efeitos da fragmentação 

naturais e nos sistemas florestais, a integridade destes espaços continuará ameaçada caso não sejam 

adoptadas medidas capazes de travar aquela tendência. 
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Expressão da participação pública na REN delimitada no PDM´94 

Fonte: Diagnóstico sobre a Participação Pública, Abril 2005. 

Tendência futura com PDM´94 

No que respeita à análise da tendência futura com PDM´94 pode dizer-se que se perspectiva uma 

abandono ou de pressão construtiva nas áreas onde ocorrem

vos do concelho. 

Neste contexto, também a fragmentação do território, caracterizadora do modelo urbano

manutenção e conservação dos espaços naturais e 

ente à perda de diversidade biológica. 

s resultados relativos às alterações do uso do solo evidenciam uma tendência negativa 

de evolução das áreas naturais e florestais face ao aumento significativo dos territórios 

que os dados não permitam avaliar de forma sistemática os efeitos da fragmentação 

os sistemas florestais, a integridade destes espaços continuará ameaçada caso não sejam 

adoptadas medidas capazes de travar aquela tendência.  
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se que se perspectiva uma 

onde ocorrem alguns dos 

caracterizadora do modelo urbano actual, pode 

ão e conservação dos espaços naturais e florestais e 

s resultados relativos às alterações do uso do solo evidenciam uma tendência negativa 

de evolução das áreas naturais e florestais face ao aumento significativo dos territórios artificializados. 

que os dados não permitam avaliar de forma sistemática os efeitos da fragmentação nos sistemas 

os sistemas florestais, a integridade destes espaços continuará ameaçada caso não sejam 
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Assim, entende-se que a continuação do PDM´94 iria manter a ausência de uma visão estratégica para 

os espaços naturais e florestais, na medida em que estas áreas são encaradas como um todo (área de 

salvaguarda) não sendo definidos os respectivos usos possíveis. Quer a ausência de uma estratégia de 

gestão, quer a ausência de mecanismos operativos eficazes vocacionados para a protecção e 

valorização, perspectivam uma consolidação da tendência actual. 
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5.1.3. Efeitos esperados

 

Um dos aspectos mais relevantes da proposta de revisão do PDM, em matéria de biodiversidade, prende

se com a criação de uma categoria de

Qualificação do Solo. Trata-se de uma 

que ocorrem tanto em solo rural

recursos em presença e promover a continuidade dos sistemas e dinâmicas naturais.

 

As sub-categorias de espaço da

orla costeira, com destaque para as praias

cursos de água, áreas inundáveis e respectivas áreas adjacentes.

 

As “áreas ribeirinhas” distribuem

representando cerca de 727 hectares. 

representam 233 hectares.  

Figura 19 – Áreas naturais na proposta de revisão do PDM
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Efeitos esperados com a proposta de revisão do PDM 

mais relevantes da proposta de revisão do PDM, em matéria de biodiversidade, prende

categoria de espaço para as áreas naturais, com tradução na Carta de 

se de uma categoria de espaço que integra os valores e sistemas

solo rural como em solo urbano, e que tem como principal objectivo 

recursos em presença e promover a continuidade dos sistemas e dinâmicas naturais. 

categorias de espaço da categoria “áreas naturais” são as “áreas costeiras” (onde foi integrada

orla costeira, com destaque para as praias e as dunas) e as “áreas ribeirinhas” (onde se encontram os 

cursos de água, áreas inundáveis e respectivas áreas adjacentes.)  

em-se por todo o concelho, como corredores que criam continuidades, 

hectares. As “áreas costeiras” correspondem ao cordão atlântico e 

 
na proposta de revisão do PDM 
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mais relevantes da proposta de revisão do PDM, em matéria de biodiversidade, prende-

, com tradução na Carta de 

os valores e sistemas naturais 

como em solo urbano, e que tem como principal objectivo proteger os 

 

(onde foi integrada a 

onde se encontram os 

se por todo o concelho, como corredores que criam continuidades, 

correspondem ao cordão atlântico e 
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Relativamente à regulamentação para as “áreas naturais”, apresenta-se de seguida um excerto do 

regulamento da proposta de revisão do PDM com a identificação, caracterização e usos admitidos em 

cada uma das categorias, destacando-se o facto de se tratar de áreas non aedificandi onde apenas são 

admitidos aqueles usos que promovam a conservação e valorização dos sistemas naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 20 – Regulamento previsto para as áreas naturais 
 

 

 

A proposta de revisão do PDM cria uma nova categoria de espaço, que não existia no PDM´94, relativa 

às áreas florestais. Esta categoria integra aqueles espaços vocacionados para os usos florestais 

destinando-se à preservação do equilíbrio ecológico, à valorização paisagística e à promoção da 

produção e actividades florestais. 

 

Esta categoria de espaço integra “áreas florestais de produção” e “áreas florestais de protecção”. Em 

matéria de biodiversidade interessa destacar as áreas integradas na sub-categoria “áreas florestais de 

protecção” que são constituídas por espaços de usos ou vocação florestal sensíveis, onde ocorrem 

factores de risco de erosão ou de incêndio ou exercem funções de protecção prioritária da rede 

hidrográfica. São estes os espaços onde o potencial de biodiversidade poderá ser maior.  

 

As “áreas florestais” representam cerca de 10,2% da área total do concelho (1.689,7 hectares), sendo 

1.566,7 hectares afectos à protecção. As suas formas de ocupação e utilização são aquelas que 

decorrem das suas aptidões próprias e dos instrumentos de gestão específicos a que estejam ou venham 

a estar eventualmente vinculadas. 

 

  

SECÇÃO IV – ÁREAS NATURAIS 
 

SUBSECÇÃO I – ÁREAS COSTEIRAS 
Artigo 96.º – Identificação e caracterização 
As Áreas Costeiras correspondem aos espaços maioritariamente ocupados com areias de praia 
ou dunas e a áreas rochosas. 
Artigo 97.º – Usos 
Nas Áreas Costeiras são admitidos usos que promovam a conservação e valorização dos 
ecossistemas em presença e ainda actividades de lazer e de fruição balnear, sem prejuízo do 
previsto no POOC Caminha/Espinho. 

SUBSECÇÃO II – ÁREAS RIBEIRINHAS 
Artigo 98.º – Identificação e caracterização 
As Áreas Ribeirinhas correspondem a espaços como tal identificados na Planta de Ordenamento, 
integrando os cursos de água, suas margens e áreas adjacentes de leitos de cheia. 
Artigo 99.º – Usos 
Nas Áreas Ribeirinhas apenas são admitidos usos que promovam a conservação e valorização 
dos ecossistemas em presença e ainda das actividades de lazer e de fruição das respectivas 
áreas. 



Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia
Relatório Ambiental   |   Junho de 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 21 – Regulamento previsto para as 

 

Figura 20 - Áreas florestais de protecção

 

Outro dos contributos resultantes da proposta de revisão do PDM prende

da Carta da REN, cujos sistemas contribuem de forma significativa para os objectivos de sustentabilidade 

do FCD biodiversidade. 

 

(…) 
 
Artigo 29.º – Áreas Florestais de Protecção
1. Nas Áreas Florestais de Protecção deve assegurar
autóctones. 
2. Nas Áreas Florestais de Protecção o aproveitamento do potencial produtivo deve subordinar
direccionados para a protecção e recuperação do equilíbrio ecológico, a protecção da red
hídrica e o incremento da pedogénese.
3. São usos compatíveis das Áreas Florestais de Protecção:
a) A produção agrícola e pecuária; 
b) Os empreendimentos de turismo em espaço rural nas tipologias previstas na lei, desde
existentes; 
c) Áreas de recreio e lazer. 
 
Artigo 30.º – Edificabilidade 
Os usos compatíveis identificados para cada subcategoria das Áreas Florestais que coincidam com usos compatíveis das 19 
Áreas Agrícolas e das Áreas Agro-florestais regem
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previsto para as áreas florestais 

 

 
otecção na proposta de revisão PDM 

Outro dos contributos resultantes da proposta de revisão do PDM prende-se com a p

sistemas contribuem de forma significativa para os objectivos de sustentabilidade 

 
SECÇÃO IV – ÁREAS FLORESTAIS 

Áreas Florestais de Protecção 
1. Nas Áreas Florestais de Protecção deve assegurar-se a manutenção do coberto vegetal, valorizando as espécies 

2. Nas Áreas Florestais de Protecção o aproveitamento do potencial produtivo deve subordinar-se a modelos de silvicultura 
direccionados para a protecção e recuperação do equilíbrio ecológico, a protecção da rede hidrográfica, o controlo da erosão 
hídrica e o incremento da pedogénese. 
3. São usos compatíveis das Áreas Florestais de Protecção: 

b) Os empreendimentos de turismo em espaço rural nas tipologias previstas na lei, desde que a instalar em edifícios pré

Os usos compatíveis identificados para cada subcategoria das Áreas Florestais que coincidam com usos compatíveis das 19 
florestais regem-se pelas normas estabelecidas nessas categorias de espaço.
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a proposta de revisão 

sistemas contribuem de forma significativa para os objectivos de sustentabilidade 

vegetal, valorizando as espécies 

se a modelos de silvicultura 
e hidrográfica, o controlo da erosão 

que a instalar em edifícios pré-

Os usos compatíveis identificados para cada subcategoria das Áreas Florestais que coincidam com usos compatíveis das 19 
se pelas normas estabelecidas nessas categorias de espaço. 
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A REN proposta no âmbito do processo de revisão do PDM corresponde a uma nova delimitação da REN 

e não apenas uma correcção da REN pré-existente. Esta nova proposta resulta da afinação dos critérios 

técnicos de delimitação dos diferentes ecossistemas da REN delimitada na Carta de Condicionantes do 

PDM´94 e de uma aplicação mais rigorosa destes critérios, com recurso a informação sectorial mais 

rigorosa e em formato digital, complementada com trabalho de campo de verificação in loco.  

 

Com esta nova delimitação pretendeu-se uma identificação mais correcta das áreas em REN, o que 

proporcionará uma protecção mais eficaz aos ecossistemas em causa. No entanto, e no que diz respeito 

aos perímetros urbanos em vigor, é de realçar que na REN delimitada na Carta de Condicionantes do 

PDM´94 persistiam situações consolidadas de áreas legalmente construídas ou autorizadas previamente 

ao PDM em vigor, e de áreas afectas a infraestruturas, como é o caso da rede viária existente, que na 

nova delimitação não foram consideradas17. 

 

Embora a área total de REN proposta na revisão do PDM não tenha aumentado significativamente em 

comparação com a REN delimitada no PDM´94, julga-se que reorganizou as diferentes áreas numa 

estrutura articulada com o objectivo de criar um sistema contínuo de recursos e valores naturais, 

delimitados com rigor e com qualidade. Efectivamente, a criação de uma ossatura de continuidade na 

REN, associada a outras áreas naturais, permitirá a criação de contínuos naturais, qualitativamente 

melhores, optimizando a preservação dos ecossistemas e valores naturais existentes 

 

De acordo com a legislação aplicável, a REN “constituí uma estrutura biofísica básica e diversificada que, 

através do condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas, garante a 

protecção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao 

enquadramento equilibrado das actividades humanas” (art. 1º, Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março).  

 

A REN delimita as áreas incluídas no Anexo I do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, que em Vila 

Nova de Gaia são as apresentadas no quadro 22. 

  

                                                 
17 Memória Descritiva da REN, Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM, Dezembro de 2006. 
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Quadro 22 – Ecossistemas integrados na proposta de revisão da REN 

 

 

A REN proposta no âmbito do processo e revisão do PDM representa 15,6% da área total do concelho 

(cerca de 2.637 hectares) e integra a estrutura ecológica municipal no seu grau de protecção máximo, ou 

seja, na estrutura ecológica fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - REN delimitada no PDM´94 e REN delimitada na proposta de revisão do PDM  

 

 

Um dos sistemas que integra a REN diz respeito às “áreas com risco de erosão”, que segundo o Anexo III 

do DL n.º 93/90, de 19 de Março, são “áreas que, devido às suas características do solo e subsolo, 

declive e dimensão da vertente e outros factores susceptíveis de serem alterados tais como o coberto 

vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à perda de solo, deslizamentos ou quebra de blocos”. 

 

ZONAS COSTEIRAS: 
• Praias 
• Dunas litorais 
• Faixa entre a Linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais e a batimétrica dos 30 metros 
• Estuário do Rio Douro 
• Zona húmida da Poça da Ladra 
• Rochedos emersos do mar 
• Sapal de S. Paio 
• Restinga 
ZONAS RIBEIRINHAS, ÁGUAS INTERIORES E ÁREAS DE INFILTRAÇÃO MÁXIMA OU DE APANHAMENTO: 
• Leitos dos cursos de água 
• Zonas ameaçadas pelas cheias 
• Albufeira e sua faixa de protecção 
• Cabeceiras das linhas de água 
• Áreas de máxima infiltração 
ZONAS DECLIVOSAS: 
• Áreas com riscos de erosão 
• Escarpa 



66  Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia  
 Relatório Ambiental   |   Junho de 2008 

As áreas de risco de erosão mais significativas encontram-se na bacia hidrográfica do Rio Uíma e na 

margem esquerda do Rio Douro (exceptuando as áreas construídas) caracterizada por uma vertente de 

declive acentuado que se inicia na foz e se estende para além do limite administrativo de concelho.  

 

As áreas com riscos de erosão integradas na REN ocupam cerca de 1.320 hectares, representando cerca 

de 7,82% da área total do concelho. A proposta de ordenamento qualifica estas áreas na sub-categoria 

“áreas florestais de protecção”. 

 

 

Outro dos aspectos mais relevantes da proposta de revisão do PDM em matéria de biodiversidade 

prende-se com a implementação de uma estrutura ecológica que tem como principal objectivo assegurar 

o desempenho das dinâmicas naturais. 

 

A EEF integra os elementos que constituem o suporte fundamental dos sistemas ecológicos cuja 

protecção é indispensável ao funcionamento sustentável do território. Estas áreas, valores e sistemas da 

EEF constituem o “núcleo duro” da estrutura, integrando as áreas naturais e aquelas áreas florestais cuja 

preservação é da maior importância.  

 

 
Figura 22 – A estrutura ecológica fundamental e a estrutura ecológica complementar  

Fonte: Memória descritiva da estrutura ecológica municipal, Junho de 2007. 
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As áreas florestais assumem um papel importante na estratégia da EEM, das quais se destaca:  

 

• as encostas declivosas do rio douro 

• o sistema de cumeada central  

• o sistema florestal do rio Uima. 

 

Relativamente às encostas do rio Douro, a proposta de revisão do PDM considera urgente a 

implementação de uma estratégia de valorização onde o ordenamento florestal e o recreio se apresentem 

como objectivos fundamentais. 

 
O sistema de cumeada central corresponde à linha de festo central que une os pontos mais altos do 

concelho e que se desenvolve a partir dos Montes de Grijó até ao Monte da Virgem na plataforma cidade, 

passando pelo Monte Murado, Serra de Negrelos e Monte de Santo Ovídio. É neste sistema que se 

encontram as cabeceiras das ribeiras litorais que correm em direcção ao Mar.  

 

Deste conjunto, destaca-se a Serra de Negrelos e o Monte Murado que constituem uma referência cénica 

no território, coroando a paisagem com o seu coberto vegetal e constituindo um elemento de elevado 

valor paisagístico no território concelhio. Trata-se de espaços onde existem habitats de elevado valor 

ecológico e sítios de interesse arqueológico (caso do Monte Murado) com importância supramunicipal, ou 

seja, de importância metropolitana. 

 

Para o conjunto das áreas que integram este sistema de cumeada central considera-se prioritário o 

desenvolvimento de planos e acções no sentido de um ordenamento florestal baseado na reconversão 

das matas com espécies autóctones.  

 

O Sistema Florestal da Bacia do Rio Uíma, que corresponde à unidade natural bacia hidrográfica do Uíma 

em Gaia, é aquele onde a floresta tem maior expressão. Para este sistema a proposta de revisão do PDM 

considera prioritário o desenvolvimento de planos e acções no sentido de um ordenamento florestal 

baseado na reconversão de uma floresta com espécies autóctones. 

 

Outro dos aspectos inovadores desta proposta de revisão de PDM prende-se com a programação, quer 

se trate de solo urbano ou solo urbano.  

 

As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) são delimitadas na Carta de Execução da 

proposta de revisão do PDM e os respectivos objectivos, programa e forma de execução são definidos no 

regulamento, ou seja, cada uma das áreas definidas têm termos de referência concretos e específicos. 
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As UOPG cujos objectivos concorrem para a concretização e/ou valorização da EEM são apresentadas 

na figura 23.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 23 – UOPG que concorrem para a concretização da estrutura ecológica municipal 

Fonte: Memória descritiva da estrutura ecológica municipal, Junho de 2007. 
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5.2. Solo  
 

5.2.1. Descrição e objectivos 

 

O conceito de solo, enquanto recurso natural, é definido como a camada superficial da crosta terrestre 

constituída por partículas minerais, matéria orgânica, água, ar e organismos vivos (definição ISO 11074-1 

de 1/08/1996, da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo). 

 

O solo, para além do seu papel determinante para a produção de biomassa, desempenha uma grande 

variedade de funções vitais, de carácter ambiental, ecológico, social e económico, constituindo um 

importante elemento paisagístico, patrimonial e físico para o desenvolvimento de infra-estruturas e 

actividades humanas.  

 

Com o FCD solo pretende-se avaliar os possíveis impactes significativos no ambiente decorrentes da 

proposta de revisão do PDM. Os objectivos de sustentabilidade prendem-se com as propostas que visam: 

 

- O controle da impermeabilização do solo e a dispersão; 

- A protecção e manutenção dos solos férteis; 

- A minimização de riscos de erosão. 

 

O aumento da impermeabilização do solo é um processo global inevitável, em grande parte determinado 

pela ausência de estratégias de ordenamento do território, que não tomam em consideração os efeitos da 

perda de solos insubstituíveis, quer ao nível da produção alimentar, quer ao nível da conservação da 

natureza e controlo de cheias. O aumento descontrolado das áreas impermeabilizadas pode ter grande 

impacte por alteração dos padrões de circulação da água e aumento de fragmentação da biodiversidade 

e seus ecossistemas.  

 

O solo é um recurso finito, limitado e não renovável. Os processos de degradação do solo constituem um 

grave problema a nível mundial, com consequências ambientais, sociais e económicas significativas. À 

medida que a população aumenta, a necessidade de proteger o solo como recurso vital, sobretudo para 

produção alimentar, também aumenta.  

 

A erosão é a principal ameaça ambiental para a sustentabilidade e capacidade produtiva do solo. Este 

fenómeno poderá ser desencadeado por uma combinação de factores como fortes declives, clima e 

catástrofes ecológicas (nomeadamente incêndios florestais). A erosão do solo tem sido intensificada por 
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algumas actividades humanas, principalmente pela gestão inadequada do solo, podendo também o solo 

ter algumas características intrínsecas que o tornem propenso à erosão. 

 

Como tal, o solo é um recurso crucial para assegurar, manter e promover a qualidade de vida. Assim, e 

apesar de várias políticas sectoriais considerarem já a protecção do solo como um dos princípios 

fundamentais do seu nível de actuação, é necessário o desenvolvimento de medidas que fundamentem 

políticas globais de protecção e gestão do solo enquanto recurso natural.  

 

No contexto da AAE da revisão do PDM, os objectivos de sustentabilidade do FCD solo relacionam-se 

com os objectivos das estratégias, programas e planos identificados no quadro 23 e 24. 

 

 

 

 

Quadro 23 – Quadro de referência estratégico do FCD solo 

 

 

 

ESTRATÉGIA OU 

PLANO 

 

PRINICIPAIS OBJECTIVOS 

ENDS 
• Melhor Ambiente e Valorização do Património 
• Valorização Equilibrada do Território 

ENDR 
• Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal 
• Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais 
• Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais 

ENF 
• Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos 
• Especialização do território 

PNPOT 

• Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, 
definindo e executando uma Estratégia Nacional de Protecção do Solo. 

• Reforçar a competitividade territorial de Portugal, promovendo um maior equilíbrio na distribuição 
territorial da população 

• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à 
integração e à coesão territoriais 

• Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, activa e 
responsável dos cidadãos e das instituições. 

Quadro 24 – Principais objectivos relacionados com o FCD solo 

 

 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Rural 

Estratégia Nacional para as Florestas 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
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5.2.2. Situação existente e análise de tendências 

 

5.2.2.i. Situação existente 

 

O crescimento urbano no concelho de Gaia realiza-se em grande parte através de sequências lineares 

(crescimento axial) de objectos construídos ao longo dos traçados viários. Nas últimas décadas o 

concelho de Vila Nova de Gaia passou de um núcleo fortemente dominante e consolidado (constituído 

pela freguesia de St.ª Marinha e Mafamude), rodeado de um território tendencialmente disperso segundo 

as principais vias de comunicação, com fracas sub-centralidades e com um povoamento de génese rural, 

para um território em que o núcleo central se alarga consideravelmente para as freguesias vizinhas, 

verificando-se contudo a continuidade do padrão dispersivo e linearizado do passado, em que dificilmente 

se distinguem centralidades alternativas. 

 

No contexto da Área Metropolitana do Porto, Vila Nova de Gaia representa o concelho com maior peso 

demográfico, apresentando um valor aproximado de 23%. Entre 1991 e 2001 o crescimento populacional 

foi de 16,2%, superior ao verificado na década anterior (9,8%) e em 2001 o número de habitantes era de 

288749, mais 40184 habitantes do que na década anterior18. 

 

Como mostra a figura 24, as freguesias com maior número de população residente são as que se 

localizam mais próximas da cidade do Porto (Santa Marinha, Mafamude, Oliveira do Douro e Canidelo), 

no entanto, o maior crescimento populacional (superiores a 30%) verificou-se nas freguesias de Canidelo, 

Vilar do Paraíso, Vilar de Andorinho e Canelas, evidenciando um processo de descentralização 

populacional a partir da sede concelhia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - População residente em 2001 e variação da população residente por freguesia entre 1991 e 2001 

Fonte: INE in Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM - Relatório 2.8 –Dinâmica do Território, Junho de 2007, Departamento de 
Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM. 

 

                                                 
18 Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM - Relatório 2.8 –Dinâmica do Território, Junho de 2007, Departamento de Planeamento 
Urbanístico da GAIURB, EM. 

Fonte: INE (Censos 1991 e 2001)
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Variação da População Residente (%)
-30 - -10
-10 - 0
0
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 49

2001 1991/2001



72  Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia  
 Relatório Ambiental   |   Junho de 2008 

No que respeita ao tema consumo de solo, observou-se que entre 1994 e 2004 a percentagem de áreas 

ocupadas no território de Vila Nova de Gaia passou de 18,14% para 24,95%. Este aumento, de cerca de 

7%, representa, em termos absolutos, um consumo de 1118 ha de solo. No mesmo período e em relação 

à área impermeabilizada decorrente do processo de construção verificou-se um acréscimo de 576 ha, 

valor que equivale à área total da freguesia de Santa Marinha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Dinâmica do Edificado 

Fonte: Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM - Relatório 2.8 – Dinâmica do Território, Junho de 2007, 
Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM. 
 

No que respeita ao tema solo fértil, interessa destacar a Carta de Aptidão da Terra para a Agricultura 

(figura 26) elaborada no âmbito do relatório de caracterização biofísica do concelho.  

 

A análise da referida carta permite concluir que as áreas com maior aptidão para a agricultura 

representam cerca de 17% do território e localizam-se predominantemente no vale do rio Febros e no 

vale das ribeiras atlânticas. A maioria dessas áreas encontra-se associada às principais linhas de água, 

coincidindo, em parte, com áreas de depósitos aluvionares.  

 

As áreas com moderada aptidão agrícola correspondem a cerca de 23% do território concelhio e 

constituem uma base fundamental para a sustentabilidade económica e social.  
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Figura 26 – Carta de aptidão da terra para a agricultura

Fonte: DRAEDM, 1999 in Estudos Temáticos do
de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM.

 

Entre 1990 e 2003 verificou-se uma tendência para a 

com a sua aptidão natural, facto que se ficou a dever, 

associada ao significativo aumento populacional verificado no concelho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Uso agrícola em 2003 

 

No que respeita ao tema risco de erosão, interessa destacar a carta de declives elaborada no âmbito 

caracterização biofísica19 do concelho 

delimitação do ecossistema de risco de erosão e de 

 

                                                
19 Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM 
Urbanístico da GAIURB, EM. 
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ptidão da terra para a agricultura 

DRAEDM, 1999 in Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM - Relatório 2.6 –Caracterização Biofísica, Junho de 2007, Departamento 
de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM. 

se uma tendência para a ocupação destas áreas com usos não compatíveis 

, facto que se ficou a dever, essencialmente, à expansão urbana 

ificativo aumento populacional verificado no concelho. 

No que respeita ao tema risco de erosão, interessa destacar a carta de declives elaborada no âmbito 

oncelho (figura 28) que surge como o principal suporte analítico para a 

delimitação do ecossistema de risco de erosão e de zonas escarpadas.  

         
Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM - Relatório 2.6 –Caracterização Biofísica, Junho de 2007, Departamento de Planeamento 
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Caracterização Biofísica, Junho de 2007, Departamento 

ocupação destas áreas com usos não compatíveis 

essencialmente, à expansão urbana que surgiu 

No que respeita ao tema risco de erosão, interessa destacar a carta de declives elaborada no âmbito da 

) que surge como o principal suporte analítico para a 

Caracterização Biofísica, Junho de 2007, Departamento de Planeamento 
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Da análise da referida carta, identificam-se três unidades espaciais distintas. Uma primeira, na parte 

ocidental do concelho, onde o relevo é pouco acidentado e os declives variam entre 0% e 8%. Uma 

segunda, na parte oriental do concelho, onde o relevo é moderado. As zonas de maior declive, superior a 

25%, distribuem-se ao longo do rio Douro, e possuem um elevado risco de erosão. São zonas 

escarpadas e de difícil ocupação com vocação natural para o enquadramento ambiental e paisagístico. A 

protecção e requalificação destas áreas, enquanto recurso biofísico, são fundamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Carta de declives 

Fonte: Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM - Relatório 2.6 –Caracterização Biofísica, Junho de 2007, Departamento de Planeamento 
Urbanístico da GAIURB, EM 
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5.2.2.ii. O PDM´94 

 

No que respeita à ocupação do território durante a o período de vigência do PDM’94, verificou-se a 

intensificação dos processos de crescimento urbano espalhado no espaço e no tempo devido ao aumento 

da mobilidade e à localização indiferenciada das actividades económicas e sociais. 

 

Estes fenómenos, aliados a alguma deficiência estratégica e operativa do PDM´94, acentuaram os 

desequilíbrios existentes na configuração urbana e paisagística. Os desequilíbrios mais evidentes 

relacionam-se com a introdução de maior densidade urbana em contextos urbanos/paisagísticos dotados 

de infraestrutura viária débil e ocupação de matriz rural.  

 

Estas situações verificam-se, sobretudo, nas áreas de urbanização pouco consolidada onde a normativa 

do PDM´94 vigente permitiu alguma flexibilidade e consequente dispersão ocupacional.  

 

 
Figura 29 – Distribuição dos usos do solo em 2003  

Fonte: Cartas de usos do solo em 2000 (CCDRN, ICETA, 2004); Ortofotomapa de 2003 (InfoPortugal); Planimetria 1/5000 (Municipia S.A., 2000) 
Gráfico 2.9.1 –2000 in Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM - Relatório 2.9 – Morfotipologias de ocupação do Território, Abril de 2005, 
Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM. 
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Figura 30 - Usos do solo definidos no PDM

Fonte: Carta de Ordenamento (PDM de Vila Nova de Gaia, 1994); Planimetria 1/5000 (Municipia, S.A., 2000)
Revisão PDM - Relatório 2.9 – Morfotipologias de ocupação do Território
EM. 

 

A avaliação comparativa entre 

situações, por freguesia, de maior ou menor proporção entre a área dos perímetros urbanos previstos

(que em média é de 56% da área do concelho

25%da área do concelho em 2003

de esgotar a oferta de solo urbano (Áreas Urbanas e Urbanizáveis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Perímetro urbano do PDM’94
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olo definidos no PDM’94 

Fonte: Carta de Ordenamento (PDM de Vila Nova de Gaia, 1994); Planimetria 1/5000 (Municipia, S.A., 2000) in Estudos Temáticos do Processo 
Morfotipologias de ocupação do Território, Abril de 2005, Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, 

 a ocupação actual do solo e os usos previstos no PDM

de maior ou menor proporção entre a área dos perímetros urbanos previstos

da área do concelho) e a área efectivamente urbanizada ( que em média é de 

da área do concelho em 2003), apresentando no entanto a característica comum de 

de esgotar a oferta de solo urbano (Áreas Urbanas e Urbanizáveis). 

Perímetro urbano do PDM’94 
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Como fenómenos paralelos, mas altamente relevantes para a avaliação do FCD solo, detectaram

ocupações em Áreas de Salvaguarda (REN e RAN) e em Áreas Não Urbanas de Transformação 

Condicionada, o que condiciona a preservação e qualificação dos espaços verdes e naturais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Pretensões de licenças e a incidência nas Áreas Não Urb

 

 

Mesmo sem aprofundar os pressupostos implícitos, verifica

uma dinâmica de requalificação urbanística e ambiental, nem uma reorgani

cobro à tendência dispersiva suburbana e atomizada do crescimento. A dispersão geográfica que 

caracterizava o concelho, antes do PDM´94, continua a marcar a identidade do território, agora à luz do 

PDM´94. 

 

Sobre a protecção dos solos férteis, no ordenamento do PDM’ 94, não 

de espaço cujo uso dominante fosse o uso agrícola. No entanto, a RAN foi delimitada na 

Condicionantes, sendo o seu regime de gestão remetido para a aplicação do regim

forma, considera-se que o PDM’ 94 não tem “mecanismos” efectivos para a protecção

solos, isto porque, a gestão urbanística em RAN resulta apenas dos pareceres da tutela.
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Como fenómenos paralelos, mas altamente relevantes para a avaliação do FCD solo, detectaram

ocupações em Áreas de Salvaguarda (REN e RAN) e em Áreas Não Urbanas de Transformação 

Condicionada, o que condiciona a preservação e qualificação dos espaços verdes e naturais.

licenças e a incidência nas Áreas Não Urbanizáveis e Salvaguarda Estrita do PDM´94

os pressupostos implícitos, verifica-se que o PDM´94 não foi capaz de induzir 

uma dinâmica de requalificação urbanística e ambiental, nem uma reorganização territorial que pusesse 

cobro à tendência dispersiva suburbana e atomizada do crescimento. A dispersão geográfica que 

caracterizava o concelho, antes do PDM´94, continua a marcar a identidade do território, agora à luz do 

os solos férteis, no ordenamento do PDM’ 94, não foi considerada nenhuma classe 

de espaço cujo uso dominante fosse o uso agrícola. No entanto, a RAN foi delimitada na 

sendo o seu regime de gestão remetido para a aplicação do regime g

que o PDM’ 94 não tem “mecanismos” efectivos para a protecção

solos, isto porque, a gestão urbanística em RAN resulta apenas dos pareceres da tutela.

 

77 

Como fenómenos paralelos, mas altamente relevantes para a avaliação do FCD solo, detectaram-se as 

ocupações em Áreas de Salvaguarda (REN e RAN) e em Áreas Não Urbanas de Transformação 

Condicionada, o que condiciona a preservação e qualificação dos espaços verdes e naturais. 

anizáveis e Salvaguarda Estrita do PDM´94 

se que o PDM´94 não foi capaz de induzir 

zação territorial que pusesse 

cobro à tendência dispersiva suburbana e atomizada do crescimento. A dispersão geográfica que 

caracterizava o concelho, antes do PDM´94, continua a marcar a identidade do território, agora à luz do 

foi considerada nenhuma classe 

de espaço cujo uso dominante fosse o uso agrícola. No entanto, a RAN foi delimitada na Planta de 

e geral da RAN. Desta 

que o PDM’ 94 não tem “mecanismos” efectivos para a protecção e gestão destes 

solos, isto porque, a gestão urbanística em RAN resulta apenas dos pareceres da tutela. 
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Figura 33 – RAN delimitada na Carta de Condicionantes do PDM’94

 

Em termos de risco de erosão do solo, o PDM´94 é omisso na medida que, nem em sede de delimitação 

da REN, foi identificado o ecossistema.

 

As áreas delimitadas como REN n

existentes, tornando-se claro que o PDM’94, fora da delimitação da REN, não qualifica o solo com o 

objectivo da minimização deste risco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – REN delimitada na Carta de 
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RAN delimitada na Carta de Condicionantes do PDM’94 

 

Em termos de risco de erosão do solo, o PDM´94 é omisso na medida que, nem em sede de delimitação 

da REN, foi identificado o ecossistema. 

As áreas delimitadas como REN no PDM´94 compreendem parte das áreas com risco de erosão

claro que o PDM’94, fora da delimitação da REN, não qualifica o solo com o 

objectivo da minimização deste risco. 

N delimitada na Carta de Condicionantes do PDM’94 
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Em termos de risco de erosão do solo, o PDM´94 é omisso na medida que, nem em sede de delimitação 

as áreas com risco de erosão 

claro que o PDM’94, fora da delimitação da REN, não qualifica o solo com o 
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5.2.2.iii. Tendência futura com PDM´94 

 

No que respeita à tendência futura com o PDM´94 perspectiva-se uma continuidade no consumo de solo 

de um modo não programado, o que representa o incremento das descontinuidades urbanas e a 

fragmentação do território em todos os seus princípios – um modelo consumista sem controlo aparente 

do recurso solo. 

 

Neste contexto, o modelo de fragmentação territorial, potenciado pelo PDM´94, constitui uma ameaça à 

preservação e manutenção dos espaços naturais e dos solos férteis enquanto unidades espaciais 

sistematizadas e contínuas, e consequentemente à perda do solo enquanto recurso. Um recurso finito 

que desempenha uma grande variedade de funções vitais, de carácter ambiental, ecológico, social e 

económico.  

 

Com a continuidade com o PDM´94 perspectiva-se uma tendência negativa ao nível da gestão do recurso 

solo e caso não sejam adoptadas medidas capazes de travar e inverter esta orientação a integridade dos 

espaços enquanto bolsas de recurso está fortemente condicionada.  

 

Entende-se que a continuação do PDM´94 iria manter uma ausência estratégica ao nível da programação 

da ocupação do solo. A ausência de programação ou de níveis de prioridade de ocupação, conduzem a 

uma continua fragmentação territorial onde a defesa dos princípios do solo enquanto recurso se revela 

difícil de concretizar, nomeadamente ao nível da preservação dos solos férteis, do controlo da 

impermeabilização e da minimização das zonas de risco de erosão.  

 

A ausência de uma estratégia de gestão e ordenamento territorial ao nível ambiental, e a ausência de 

mecanismos operativos eficazes para a protecção e valorização do território enquanto um todo, 

perspectivam a manutenção das tendências actuais e um consequente agravamento das condições que 

contribuem de forma significativa para a não materialização dos objectivos de sustentabilidade. 
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5.2.3. Efeitos esperados com a proposta de revisão do PDM 

 

Um dos aspectos mais relevantes da proposta de revisão do PDM em matéria de preservação do recurso 

solo, com tradução na Carta de Qualificação do Solo e na Carta de Condicionantes, prende-se com a 

criação de categorias de espaço e salvaguardas que permitam criar, regular e preservar níveis desejáveis 

de fertilidade, impermeabilização e risco de erosão do solo 

 

As categorias de espaço e salvaguardas criadas integram os valores e sistemas naturais que ocorrem 

tanto em solo rural como em solo urbano, sendo o seu principal objectivo proteger os recursos em 

presença e promover a continuidade dos sistemas e dinâmicas naturais. 

 

Na elaboração do modelo de ordenamento existiu uma estratégia de contenção das áreas urbanas na re-

delimitação do perímetro urbano. Subjacente a esta estratégia está o conceito de finitude e necessidade 

de economia do recurso solo. Apesar do forte aumento demográfico e da dinâmica construtiva crescente 

(que continuam) foi possível que o perímetro urbano proposto no âmbito da proposta de revisão do PDM 

só aumentasse, face ao perímetro urbano do PDM´94, em cerca de 2,65%20. Este aumento é resultante 

da re-destribuição e criação de novas categorias de espaço em área urbana e de espaços naturais que 

integram a Estrutura Ecológica Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – A estrutura ecológica municipal na proposta de revisão do PDM 

Fonte: Memória descritiva da estrutura ecológica municipal, Junho de 2007. 

                                                 
20 Ver AnexoII 
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Dentro do solo urbano, correspondente a 

verdes urbanas cerca de 3,64% do concelho e de Áreas verdes de Enquadramento

espaço urbano cerca de 4,08% (ver pág. 87)

na revisão do PDM cerca de 7,72% da área concelhia é afecta a áreas verdes ou naturais em espaço 

urbano. Na proposta de revisão do PDM

naturais em contexto urbano, assim como nas áreas menos densas e mais interiores do concelho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Áreas de expansão urbana de uso geral

 

Na proposta de revisão do PDM 

a área cuja urbanização é possível programar.

compactação. As Áreas de Expansão de Us

com necessidade de definição através de es

preferencialmente na contiguidade de áreas urbanizadas. No âmbito dos estudos urbanísticos ou das 

Unidades de Execução é possível definir o grau de impermeabilização dos solos, quer de forma 

quantitativa, quer de forma qualitativa, visto existir um índice pré

Construção prevista. Através da cedência de áreas de interesse geral e 

será possível, em muitos casos, reforçar as continuidades de verde urbano e planear os índices de 

impermeabilização de áreas de considerável dimensão.

 

As Áreas de Expansão Urbana de Uso Geral

objectivo de completar e reforçar a estratégia territorial proposta na revisão do PDM:
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Dentro do solo urbano, correspondente a menos de 70% da área do concelho, estão afectos a áreas 

verdes urbanas cerca de 3,64% do concelho e de Áreas verdes de Enquadramento e Áreas Naturais em 

(ver pág. 87). Podemos concluir que com a qualificação do solo proposta 

na revisão do PDM cerca de 7,72% da área concelhia é afecta a áreas verdes ou naturais em espaço 

urbano. Na proposta de revisão do PDM pretende-se garantir a importante continuidade destes espaços 

naturais em contexto urbano, assim como nas áreas menos densas e mais interiores do concelho.

de expansão urbana de uso geral na proposta de revisão PDM 

Na proposta de revisão do PDM 36% do solo urbano do concelho é área urbanizada e 20% corresponde 

a área cuja urbanização é possível programar. As Áreas Urbanizadas têm como vocação principal a sua 

compactação. As Áreas de Expansão de Uso Geral correspondem a áreas de urbanização programada

com necessidade de definição através de estudos urbanísticos e cujo crescimento deve acontecer 

preferencialmente na contiguidade de áreas urbanizadas. No âmbito dos estudos urbanísticos ou das 

possível definir o grau de impermeabilização dos solos, quer de forma 

quantitativa, quer de forma qualitativa, visto existir um índice pré-definido para a Área Bruta de 

Construção prevista. Através da cedência de áreas de interesse geral e criação de áreas verdes urbanas 

será possível, em muitos casos, reforçar as continuidades de verde urbano e planear os índices de 

impermeabilização de áreas de considerável dimensão. 

de Expansão Urbana de Uso Geral propostas distribuem-se por todo o concelho e têm o 

objectivo de completar e reforçar a estratégia territorial proposta na revisão do PDM: 
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70% da área do concelho, estão afectos a áreas 

e Áreas Naturais em 

. Podemos concluir que com a qualificação do solo proposta 

na revisão do PDM cerca de 7,72% da área concelhia é afecta a áreas verdes ou naturais em espaço 

se garantir a importante continuidade destes espaços 

naturais em contexto urbano, assim como nas áreas menos densas e mais interiores do concelho. 

36% do solo urbano do concelho é área urbanizada e 20% corresponde 

As Áreas Urbanizadas têm como vocação principal a sua 

áreas de urbanização programada, 

tudos urbanísticos e cujo crescimento deve acontecer 

preferencialmente na contiguidade de áreas urbanizadas. No âmbito dos estudos urbanísticos ou das 

possível definir o grau de impermeabilização dos solos, quer de forma 

definido para a Área Bruta de 

criação de áreas verdes urbanas 

será possível, em muitos casos, reforçar as continuidades de verde urbano e planear os índices de 

o o concelho e têm o 
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- área de cidade, no centro da área metropolitana, com grande densidade populacional que necessita 

de compactação com regulamentação específica ao nível da impermeabilização do solo, 

 

- área de orla marítima de média/baixa densidade com maioria de edificação qualificada e de prestígio 

- reforço desta dinâmica mantendo a densidade e aproximação do modelo de cidade com grande 

quantidade de espaço público e áreas privadas permeáveis, 

 

- área interior do concelho, dominantemente de baixa densidade dispersa com elevados graus de 

permeabilidade, pontualmente com núcleos consolidados . 

 

A delimitação do perímetro de RAN é um dos factores mais importantes para a protecção e manutenção 

dos solos férteis no concelho e determina a estratégia para a preservação deste importante recurso na 

proposta de revisão do PDM. De acordo com a legislação aplicável, a RAN é definida pelo “conjunto das 

áreas que, em virtude das suas características morfológicas, climatéricas e sociais, maiores 

potencialidades apresentam para a produção de bens agrícolas” (art. 3º), sendo que o seu objecto “visa 

defender e proteger as áreas de maior aptidão agrícola e garantir a sua afectação à agricultura de forma 

a contribuir para o pleno desenvolvimento da agricultura portuguesa e para o correcto ordenamento do 

território” (art. 1º).  

 

Sendo Vila Nova de Gaia um concelho em pleno crescimento, integrado no centro da área metropolitana 

do Porto e considerando que a agricultura, enquanto actividade económica, não tem expressão no 

concelho, considerou-se que as áreas de RAN propostas na revisão do PDM deverão assumir usos 

multifuncionais compatíveis com a preservação do recurso solo fértil21.  

 

Neste contexto, interessa referir que foi entendimento da DRAEDM que, “no quadro da revisão do PDM, 

não haverá condições para uma revisão técnica da delimitação da RAN, com base na carta de aptidão da 

terra e na carta de solos, pelo que se deverá proceder apenas à validação e ajustamento da RAN em 

vigor à nova carta de base e posteriormente à apresentação de propostas de exclusão/inclusão da RAN, 

a partir dos usos actuais consolidados e das propostas de revisão do PDM” (acta da 3ª reunião sectorial, 

de 6 de Janeiro de 2005, página 2, com a DRAEDM).  

 

                                                 
21 Memória Descritiva da RAN, Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM, Outubro de 2006. 
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Neste contexto, as áreas incluídas na RAN correspondem a 102,52ha, dos quais 14,52ha resultam de 

ajustes à base cartográfica e 88ha resultam de requalificação de áreas em RAN. Estas áreas a incluir na 

RAN representam um aumento de 5,8% relativamente ao limite da RAN do PDM94.  

 

As áreas excluídas da RAN representam uma diminuição total de 17,3% relativamente ao limite da RAN 

do PDM94, embora apenas 6% das propostas de exclusão sejam propostas de inclusão em Solo Urbano 

(expansão urbana, colmatação ou verde urbano). 

 

Dos 305,76ha de áreas RAN propostas para exclusão, apenas 105,51ha são propostas para integrar Solo 

Urbano. Por sua vez, cerca de 101,47ha são propostas de exclusão da RAN para inclusão em espaço 

florestal, espaço natural ou espaço agrícola. Os restantes 98,77ha dizem respeito a situações muito 

diferenciadas, isto é, trata-se de exclusões da RAN por ajustes cartográficos, por redefinição dos limites 

administrativos do concelho em vigor, por se tratar de preexistências anteriores ao PDM em vigor, por 

incompatibilidade com a rede viária existentes ou por se tratar de utilizações não agrícolas devidamente 

autorizadas pelas tutela.  

 

Julga-se que a proposta apresentada no âmbito da proposta da revisão do PDM corresponde aos 

princípios inerentes ao conceito da RAN na medida em que re-desenhou os limites da RAN de forma a 

salvaguardar os contínuos de áreas com maior aptidão agrícola existentes: 

 

- na área norte do concelho, predominantemente áreas consolidadas de cidade, foi considerada a 

proposta de exclusão das áreas de RAN , reclassificando-as maioritariamente como áreas de verde 

urbano de utilização pública e de infraestruturas, sempre que possível reforçando e/ou associando-se 

a continuidades de espaço natural necessário ao equilíbrio do espaço urbano. 

 

- na área da orla costeira exclusões são também maioritariamente com o objectivo de promover o 

espaço natural em ambiente urbano e áreas naturais com flexibilidade de uso, promovendo os 

contínuos naturais. 

 

- na área interior a estratégia foi a da regularização e determinação com maior rigor das áreas com 

aptidão agrícola. Em alguns núcleos mais consolidados existiu também a exclusão de áreas de RAN 

com vista à criação de espaços naturais qualificadores do ambiente urbano. 

 

A proposta de RAN final representa cerca de 9% do território do concelho, o que significa, em termos 

globais, uma diminuição de 1,2%. Apesar desta diminuição dos valores globais a estratégia baseou-se no 

reforço da criação de uma estrutura de áreas naturais, promovendo continuidades. Por extrapolação 

podemos comparar o valor da RAN Final proposta (9,3%) com o valor de 12%, referência da RAN para o 
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território nacional em 1989 (preâmbulo do Decreto Lei nº 196/89, de 14 de Junho). Concluímos que com a 

estruturação proposta e situando

percentagem de RAN considerada resulta em uma proposta equilibrada para o concelho de Vila Nova de 

Gaia. 

 

Em jeito de síntese, poderá concluir

considerou de importância a preservação das áreas de elevada aptidão agrícola no território central da 

área metropolitana do Porto. Para a 

de usos múltiplos e utilizações compatíveis com a preservação do recurso natural em causa, 

que devem ser ponderadas alternativas à actividade agrícola, praticamente inexistente enquanto 

actividade económica em Vila Nova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – RAN proposta na revisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Áreas agrícolas na proposta de revisão PDM
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território nacional em 1989 (preâmbulo do Decreto Lei nº 196/89, de 14 de Junho). Concluímos que com a 

ração proposta e situando-se Vila Nova de Gaia numa área central da Área Metropolitana a 

percentagem de RAN considerada resulta em uma proposta equilibrada para o concelho de Vila Nova de 

Em jeito de síntese, poderá concluir-se que a proposta da revisão do PDM de 

de importância a preservação das áreas de elevada aptidão agrícola no território central da 

Para a concretização deste objectivo, a proposta aponta para a 

tiplos e utilizações compatíveis com a preservação do recurso natural em causa, 

ponderadas alternativas à actividade agrícola, praticamente inexistente enquanto 

actividade económica em Vila Nova de Gaia. 

revisão do PDM 

Áreas agrícolas na proposta de revisão PDM 
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território nacional em 1989 (preâmbulo do Decreto Lei nº 196/89, de 14 de Junho). Concluímos que com a 

se Vila Nova de Gaia numa área central da Área Metropolitana a 

percentagem de RAN considerada resulta em uma proposta equilibrada para o concelho de Vila Nova de 

 Vila Nova de Gaia 

de importância a preservação das áreas de elevada aptidão agrícola no território central da 

, a proposta aponta para a possibilidade 

tiplos e utilizações compatíveis com a preservação do recurso natural em causa, sugerindo 

ponderadas alternativas à actividade agrícola, praticamente inexistente enquanto 
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SECÇÃO II – ÁREAS AGRÍCOLAS 
 

Artigo 21.º – Identificação e caracterização 
1. As Áreas Agrícolas compreendem os espaços do solo rural com maiores potencialidades para a exploração e a 
produção agrícola e pecuária, tendo ainda como função contribuir para a manutenção do equilíbrio ambiental do 
território. 
2. As formas de ocupação e utilização do solo das áreas integradas nesta categoria de espaço são aquelas que 
decorrem das suas aptidões próprias e dos regimes de gestão específicos a que estejam eventualmente vinculadas. 
Referentemente aos usos para estas áreas temos que: 

Artigo 22.º – Usos 
1. Constituem usos dominantes das Áreas Agrícolas a exploração e a produção agrícola e pecuária. 
2. Constituem usos complementares dos usos dominantes: 
a) O uso florestal; 
b) As instalações directamente adstritas às explorações agrícolas, pecuárias ou florestais; 
c) Os empreendimentos de turismo no espaço rural, nas tipologias legalmente previstas. 
3. Poderão ser viabilizados como usos compatíveis com os usos dominantes das Áreas Agrícolas: 
a) Equipamentos com interesse público formalmente reconhecido pela Câmara Municipal e por todas as 
entidades com jurisdição sobre a matéria, em especial quando integrem, como uma das componentes 
principais do seu funcionamento, instalações destinadas ao alojamento em convivência de pessoas; 
b) Parques de campismo, áreas de lazer e campos de férias; 
c) Outros empreendimentos turísticos de interesse para o desenvolvimento local reconhecido pela Câmara 
Municipal; 
d) Habitação. 

As disposições regulamentares da proposta de revisão do PDM para as áreas agrícolas são 

apresentadas no quadro seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 25 - Regulamento previsto para as áreas agrícolas 
 
Espera-se que sejam criadas situações de uso dos recursos naturais protegidos de forma inovadora e 

que, sem desvirtuar a aptidão agrícola do solo, consigam propor usos alternativos à agricultura. Com a 

classificação de uso de solo proposta na revisão do PDM pretendeu-se criar flexibilidade de usos sem, 

contudo, pôr em risco o recurso do solo fértil. 

 

Outro dos contributos resultantes da proposta de revisão do PDM prende-se com a proposta de revisão 

da Carta da REN, cujos sistemas contribuem de forma significativa para os objectivos de sustentabilidade 

do FCD Solo, nomeadamente no seu objectivo de minimização do risco de erosão do solo. 

 

O risco de erosão de solo é identificado na REN em vários ecossistemas, nomeadamente zonas 

declivosas, que compreende os ecossistemas áreas com risco de erosão e áreas de escarpa. 

 

Um dos sistemas que integra a REN diz respeito às “áreas com risco de erosão”, que segundo o Anexo III 

do DL n.º 93/90, de 19 de Março, são “áreas que, devido às suas características do solo e subsolo, 

declive e dimensão da vertente e outros factores susceptíveis de serem alterados tais como o coberto 

vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à perda de solo, deslizamentos ou quebra de blocos”. 
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As áreas de risco de erosão mais significativas encontram

margem esquerda do Rio Douro (exceptuando as áreas construídas) caracterizada por uma vertente de 

declive acentuado que se inicia na foz e se estende para além do lim

áreas ocupam cerca de 1.320 hectares, representando cerca de 7,82% da área total do concelho. A 

proposta de ordenamento qualifica estas áreas na sub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Ecossistemas da REN: áreas

 

As “Áreas Florestais de Protecção” e “Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico” são categorias de 

espaço que fazem parte da proposta de revisão do PDM e a sua delimitação está relacionada 

maioritariamente aos ecossistemas 

 

A proposta de revisão do PDM cria uma nova categoria de espaço, que não existia no PDM´94, relativa 

às áreas florestais. Esta categoria integra aqueles espaços vocacionados para os usos florestai

destinando-se à preservação do equilíbrio ecológico, à valorização paisagística e à promoção da 

produção e actividades florestais.

 

Esta categoria de espaço integra “áreas florestais de produção” e “áreas florestais de protecção”. Em 

matéria de preservação do recurso solo interessa destacar as áreas integradas na sub

florestais de protecção” que são constituídas por es

ocorrerem factores de risco de erosão, incêndio ou funções de protecção prioritária da rede hidrográfica. 

São estes os espaços onde a protecção do risco de erosão deverá ser maior. 

                                                
22 Memória Descritiva da REN, Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM, Dezembro de 2006.
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As áreas de risco de erosão mais significativas encontram-se na bacia hidrográfica do Rio Uíma e na 

margem esquerda do Rio Douro (exceptuando as áreas construídas) caracterizada por uma vertente de 

declive acentuado que se inicia na foz e se estende para além do limite administrativo de concelho.

erca de 1.320 hectares, representando cerca de 7,82% da área total do concelho. A 

proposta de ordenamento qualifica estas áreas na sub-categoria áreas florestais de protecção

áreas com risco de erosão e escarpa 

As “Áreas Florestais de Protecção” e “Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico” são categorias de 

espaço que fazem parte da proposta de revisão do PDM e a sua delimitação está relacionada 

sistemas de Zonas declivosas - áreas com risco de erosão e

A proposta de revisão do PDM cria uma nova categoria de espaço, que não existia no PDM´94, relativa 

às áreas florestais. Esta categoria integra aqueles espaços vocacionados para os usos florestai

se à preservação do equilíbrio ecológico, à valorização paisagística e à promoção da 

produção e actividades florestais.  

Esta categoria de espaço integra “áreas florestais de produção” e “áreas florestais de protecção”. Em 

matéria de preservação do recurso solo interessa destacar as áreas integradas na sub

florestais de protecção” que são constituídas por espaços de usos ou vocação florestal sensíveis, onde 

ocorrerem factores de risco de erosão, incêndio ou funções de protecção prioritária da rede hidrográfica. 

São estes os espaços onde a protecção do risco de erosão deverá ser maior.  

         
Memória Descritiva da REN, Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM, Dezembro de 2006. 
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a bacia hidrográfica do Rio Uíma e na 

margem esquerda do Rio Douro (exceptuando as áreas construídas) caracterizada por uma vertente de 

ite administrativo de concelho. Estas 

erca de 1.320 hectares, representando cerca de 7,82% da área total do concelho. A 

categoria áreas florestais de protecção22. 

As “Áreas Florestais de Protecção” e “Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico” são categorias de 

espaço que fazem parte da proposta de revisão do PDM e a sua delimitação está relacionada 

áreas com risco de erosão e escarpa.  

A proposta de revisão do PDM cria uma nova categoria de espaço, que não existia no PDM´94, relativa 

às áreas florestais. Esta categoria integra aqueles espaços vocacionados para os usos florestais 

se à preservação do equilíbrio ecológico, à valorização paisagística e à promoção da 

Esta categoria de espaço integra “áreas florestais de produção” e “áreas florestais de protecção”. Em 

matéria de preservação do recurso solo interessa destacar as áreas integradas na sub-categoria “áreas 

paços de usos ou vocação florestal sensíveis, onde 

ocorrerem factores de risco de erosão, incêndio ou funções de protecção prioritária da rede hidrográfica. 
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Figura 40 – Áreas florestais e áreas de v

 

Na proposta de revisão do PDM as “áreas florestais” representam cerca de 10,2% da área total do 

concelho (1.689,7 hectares), send

utilização são aquelas que decorrem das suas aptidões próprias e dos instrumentos de gestão 

específicos a que estejam ou venham a estar eventualmente vinculadas.

 

 

 

 

Quadro XX –  

Figura XX 

 

- O controle da impermeabilização do solo;

- A protecção e manutenção dos solos férteis;

- A minimização de riscos de erosão.

 

Quadro 26 – Regulamento previsto para as áreas f

 

No que se refere às Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico, a Proposta de Revisão do PDM 

contempla 780 913 m2, ou seja, 0,5% da área total do concelho. A respectiva identificação e 

caracterização destas áreas encontram

(…) 
Artigo 29.º – Áreas Florestais de Protecção
1. Nas Áreas Florestais de Protecção deve assegurar
autóctones. 
2. Nas Áreas Florestais de Protecção o aproveitamento do potencial produtivo deve subordinar
direccionados para a protecção e recuperação do equilíbrio ecológico, a protecção da rede hidrográfica, o controlo da 
erosão hídrica e o incremento da pedogénese.
3. São usos compatíveis das Áreas Florestais de Protecção:
a) A produção agrícola e pecuária; 
b) Os empreendimentos de turismo em espaço rural nas tipologias previstas na lei, desde que a instalar em edifícios pré
existentes; 
c) Áreas de recreio e lazer. 
Artigo 30.º – Edificabilidade 
Os usos compatíveis identificados para cada subcategoria das Áreas Florestais que coincidam com usos compatíveis das 19 
Áreas Agrícolas e das Áreas Agro-florestais regem
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áreas de verdes de enquadramento paisagísticos na proposta de revisão 

Na proposta de revisão do PDM as “áreas florestais” representam cerca de 10,2% da área total do 

concelho (1.689,7 hectares), sendo 1.566,7 hectares afectos à protecção. As suas formas de ocupação e 

utilização são aquelas que decorrem das suas aptidões próprias e dos instrumentos de gestão 

específicos a que estejam ou venham a estar eventualmente vinculadas. 

O controle da impermeabilização do solo; 

A protecção e manutenção dos solos férteis; 

A minimização de riscos de erosão. 

previsto para as áreas florestais de protecção 

No que se refere às Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico, a Proposta de Revisão do PDM 

contempla 780 913 m2, ou seja, 0,5% da área total do concelho. A respectiva identificação e 

caracterização destas áreas encontram-se no art.º 94.º do Regulamento.  

SECÇÃO IV – ÁREAS FLORESTAIS 

Áreas Florestais de Protecção 
1. Nas Áreas Florestais de Protecção deve assegurar-se a manutenção do coberto vegetal, valorizando as espécies 

2. Nas Áreas Florestais de Protecção o aproveitamento do potencial produtivo deve subordinar-se a modelos de silvicultura 
direccionados para a protecção e recuperação do equilíbrio ecológico, a protecção da rede hidrográfica, o controlo da 

o incremento da pedogénese. 
3. São usos compatíveis das Áreas Florestais de Protecção: 

b) Os empreendimentos de turismo em espaço rural nas tipologias previstas na lei, desde que a instalar em edifícios pré

Os usos compatíveis identificados para cada subcategoria das Áreas Florestais que coincidam com usos compatíveis das 19 
florestais regem-se pelas normas estabelecidas nessas categorias de espaço.
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proposta de revisão do PDM 

Na proposta de revisão do PDM as “áreas florestais” representam cerca de 10,2% da área total do 

o 1.566,7 hectares afectos à protecção. As suas formas de ocupação e 

utilização são aquelas que decorrem das suas aptidões próprias e dos instrumentos de gestão 

No que se refere às Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico, a Proposta de Revisão do PDM 

contempla 780 913 m2, ou seja, 0,5% da área total do concelho. A respectiva identificação e 

se a manutenção do coberto vegetal, valorizando as espécies 

se a modelos de silvicultura 
direccionados para a protecção e recuperação do equilíbrio ecológico, a protecção da rede hidrográfica, o controlo da 

b) Os empreendimentos de turismo em espaço rural nas tipologias previstas na lei, desde que a instalar em edifícios pré-

Os usos compatíveis identificados para cada subcategoria das Áreas Florestais que coincidam com usos compatíveis das 19 
s nessas categorias de espaço. 
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Quadro 27 – Regulamento previsto para as áreas verdes de enquadramento 

 

 

Esta categoria de espaço corresponde, na proposta de revisão do PDM, às áreas com risco de erosão 

dentro do perímetro urbano e serve de enquadramento a alguns elementos urbanos e de paisagem 

importantes, nomeadamente a escarpa da serra do Pilar e a frente ribeirinha nascente do concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V – USOS NÃO SUBORDINADOS À CLASSIFICAÇÃO BÁSICA DO SOLO 

SECÇÃO III – ÁREAS VERDES DE ENQUADRAMENTO 

Artigo 94.º – Identificação e caracterização 

1. As Áreas Verdes de Enquadramento abrangem as seguintes subcategorias: 

(…) 

b) As Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico, que integram áreas cujas características físicas ou topográficas não 

têm vocação para edificação, e que assumem importantes funções de enquadramento paisagístico das áreas urbanas 

envolventes. 
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5.3. Recursos Hídricos 
 

 

5.3.1. Descrição e objectivos 
 

 

Com o FCD recursos hídricos pretende-se avaliar os possíveis impactes significativos no ambiente 

decorrentes da proposta de revisão do PDM, tendo como critério de avaliação os recursos hídricos. Os 

objectivos de sustentabilidade prendem-se com as propostas que visam a manutenção e protecção dos 

cursos de água e com a minimização do risco de cheia. 

 

A degradação dos recursos hídricos é um problema de escala global, razão pela qual tem vindo a ser 

objecto do desenvolvimento de políticas e medidas a nível internacional e nacional. No contexto da AAE 

da revisão do PDM, os objectivos de sustentabilidade do FCD recursos hídricos relacionam-se com os 

objectivos das estratégias, programas e planos referidos no quadro 28. 

 

 

 

 

 

Quadro 28 - Quadro de referência estratégico do FCD recursos hídricos 

 

 

O quadro 29 sistematiza os principais objectivos definidos nas estratégias sectoriais e intersectoriais 

relacionados com os recursos hídricos. Pretende-se com esta sistematização enquadrar a análise da 

respectiva integração de cada um dos objectivos no plano objecto de avaliação ambiental. 

 

  

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

Plano Bacia Hidrográfica do Douro  

Plano de Ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho 

Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever 
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ESTRATÉGIA OU PLANO 

 
PRINICIPAIS OBJECTIVOS 

ENDS 
• Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global  
• Melhor Ambiente e Valorização do Património 
• Valorização Equilibrada do Território 

PNPOT 

• Produzir, organizar e monitorizar o conhecimento sobre o ambiente e os recursos naturais 
• Aperfeiçoar e consolidar os regimes, os sistemas e as áreas fundamentais para proteger e valorizar a 

biodiversidade e os recursos naturais 
• Definir e executar uma politica de gestão integrada da água  
• Definir e executar uma politica de ordenamento e gestão integrada da orla costeira, nas suas 

componentes terrestre e marítima  
• Avaliar e prevenir os factores e situações de risco, e desenvolver dispositivos e medidas de minimização 

dos respectivos efeitos 

 
PBH Douro 

• Definição de directrizes de ordenamento conducentes a promover restrições a usos do solo e actividades 
potenciadoras de fenómenos de eutrofização na envolvente das albufeiras, 

• Definição de directrizes para libertar a faixa ribeirinha das actividades industriais mais danosas para o 
meio, 

• Definição de directrizes para a salvaguarda das áreas ribeirinhas e de recarga de aquíferos nas zonas de 
maior dinamismo territorial e expansão urbana; 

• Definição de directrizes de protecção aos recursos hídricos a incorporar no sistema de planeamento 
territorial; 

• Protecção das áreas de elevada biodiversidade, através do estabelecimento de condicionantes ao uso 
do solo na sua envolvente;  

• Fomento de usos e actividades ribeirinhas que dependam da boa qualidade da água. 

POOC Caminha-Espinho 
• Ordenar os diferentes usos e actividades específicos da orla costeira; 
• Orientação do desenvolvimento de actividades especificas da orla costeira, 
• Defesa e conservação da natureza 

POA 

• Definir regras de utilização do plano de água e da sua envolvente, de forma a valorizar e salvaguardar os 
recursos naturais, em especial os recursos hídricos; 

• Compatibilizar os diferentes usos e actividades com a protecção e valorização ambiental e as finalidades 
principais da albufeira; 

• Identificar as áreas de risco, as áreas mais adequadas para a conservação da natureza 
• Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes quer do ponto de vista de gestão dos recursos 

hídricos quer do ponto de vista do ordenamento do território; 
• Garantir a articulação com planos, estudos e programas de interesse local, regional e nacional; 
• Garantir a compatibilidade com o regime previsto no Decreto-Lei nº 344-A/98, de 6 de Novembro, relativo 

à utilização da via navegável do Douro. 

Quadro 29 – Principais objectivos relacionados com os recursos hidricos  

 

 

5.3.2. Situação existente e análise de tendências 
 

5.3.2.i. Situação existente 

 

A rede hidrográfica do concelho apresenta duas realidades fisiográficas distintas que são separadas por 

um afloramento granítico central, correspondente à principal linha de festo do território. A estas duas 

realidades correspondem: (i) bacias hidrográficas das ribeiras atlânticas, (ii) sub-bacias hidrográficas da 

bacia do rio Douro (figura 42). 

 

O Rio Douro apresenta-se como o elemento hidrográfico mais significativo, percorrendo 27 km no 

concelho até encontrar o oceano Atlântico. No Rio Douro desaguam o rio Febros e o rio Uíma 

(importantes bacias no concelho) assim como outras linhas de drenagem. 

 

Foi no Rio Douro que, em 1985, entrou em funcionamento a barragem Crestuma-Lever, nascendo assim, 

a albufeira com o mesmo nome. Esta albufeira localiza-se nas freguesias a Nascente de Crestuma e 
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Lever e possui “uma capacidade total de armazenamento de cerca de 110 hm3 e uma superfície 

inundável, no nível pleno de armazenamento, de 1.298 hectares.”23 

 

A barragem de Crestuma-Lever e a respectiva albufeira assumem uma importância vital num contexto 

supramunicipal na medida em que:  

 

• Constitui o aproveitamento hidroeléctrico mais a jusante do Rio Douro; 

 

• A sua albufeira é a principal origem para o abastecimento de água para o conjunto da Área 

Metropolitana do Porto (AMP) desde a constituição da empresa de Águas do Douro e Paiva e da 

construção da ETA de Lever, adquirindo uma importância vital no conjunto dos seus usos. 

 

 
Figura 41– Rede hidrográfica representada na cartografia militar 

Fonte: IgeoE, 1997. Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território 
Municipal - Relatório 2.6 caracterização Biofísica, Abril 2005.  

 

  

                                                 
23 Plano de Ordenamento da Albufeira Crestuma-Lever, Volume II, Relatório Síntese, Quaternaire Portugal, INAG. 
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Figura 42 – Bacias hidrográficas 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.6 caracterização Biofísica, Abril 2005.  

 

O concelho de Vila Nova de Gaia dispõe, desde 2004, de um levantamento cartográfico das linhas de 

água24 que foi elaborado com base na informação recolhida no terreno, apresentando o rigor da escala 

1:5.000. Neste levantamento, as linhas de água foram representadas em dois níveis:  

 

• Cursos de água a céu aberto, que correm livremente na parte mais baixa do terreno num leito 

cavado pela própria água; e  

 

• Cursos de água entubados, que não podem ser observados directamente no terreno porque, por 

alguma razão, foram postos a circular no subsolo. 

 

A análise da figura 43 mostra a expressão dos cursos de água que correm a céu aberto e dos que se 

encontram entubados e/ou sofreram alterações significativas no seu curso natural. Considera-se que a 

expressão dos cursos de água entubados é muito significativa e julga-se que esta situação decorre do 

processo de urbanização e de outras intervenções no território que reflectem uma desadequada prática 

de planeamento. 

  

                                                 
24 GAIURB, 2004. Relatório de levantamento das linhas de água. 
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Figura 43 – Levantamento dos cursos de água 

 

 

Julga-se que este levantamento constituiu um contributo significativo na medida em que até 2004, não se 

conheciam os traçados dos cursos de água com rigor. Até essa altura, a análise da rede hidrográfica era 

baseada na informação disponível nas Cartas Militares nºs 122, 133, 134, 143 e 144 (IgeoE, 1997) que 

constitui uma base de trabalho adequada para determinados fins mas apenas introduz o rigor da escala 

1:25.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Representação dos cursos de água: o exemplo da ribeira de Ralo em Canidelo 
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Na sequência do levantamento dos cursos de água, foi realizado um levantamento dos leitos de cheia no 

concelho, em 2004 (figura 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Levantamento dos leitos de cheia: o exemplo da foz do rio Febros em Avintes 

 

 

Para a realização deste levantamento foi necessário estabelecer uma metodologia de trabalho para os 

leitos de cheia do rio Douro e uma outra, diferente, para restantes bacias hidrográficas interiores do 

concelho25. 

 

O leito de cheia do Rio Douro, entre o limite do concelho, na freguesia de Lever e Quebrantões, na 

freguesia de Oliveira do Douro, teve por base as marcações referentes à cheia de 1962, uma vez que 

esta cheia é a que possui maior quantidade de marcas dispersas pelo concelho, assim como maior 

número de testemunhas que a tenham presenciado. No resto da extensão do Rio Douro até à sua foz, a 

delimitação dos leitos de cheia teve por base os estudos realizados por Veloso Gomes, em 2003, para a 

área de intervenção do programa Polis26.  

 

Para a marcação dos leitos de cheia das pequenas bacias hidrográficas do interior do concelho, utilizou-

se como referência a cheia de 2000/2001, usando como fonte a memória da população que vivem nos 

terrenos contíguos às linhas de água e as marcas visíveis ao longo dos seus cursos.  

 

Em matéria de abastecimento de água e de saneamento básico interessa referir que, tanto o 

abastecimento, como o saneamento, está a cargo das Águas de Gaia, EM desde 1999.  

 

                                                 
25 GAIURB, 2004. Relatório de levantamento dos leitos de cheia. 
26 IHRH, 2005. Zonas inundáveis pelo Rio Douro na área de Intervenção do Projecto Polis de Vila Nova de Gaia. GaiaPolis, SA, Fevereiro 2005. 

Rio Douro 

Rio Febros 
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A rede de abastecimento do Município é composta por um sistema de adução dividido em três 

subsistemas fundamentais, por forma a abranger a quase totalidade do concelho. A taxa de cobertura de 

abastecimento de água tem vindo a aumentar, chegando em 2003 quase a 100% (quadro 30).  

 

Com a rede de abastecimento de água a cobrir a quase totalidade do concelho, tem vindo a ser feito um 

maior investimento no saneamento básico. Para além do alargamento da rede de emissários e da 

construção das necessárias ETAR, têm vindo a ser tomadas medidas por forma a incentivar a população 

a efectuar as ligações domiciliárias indispensáveis à efectiva utilização deste serviço27. 

 

Em jeito de síntese, pode dizer-se que o enorme crescimento da taxa de cobertura da rede de 

saneamento tem contribuído de forma significativa para a qualificação dos recursos hídricos e 

consequentemente para a melhoria da qualidade de vida das populações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 30 - Taxas de cobertura de água e saneamento e extensão da rede de saneamento 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.3. Infraestruturas, Abril 2005. 
 

                                                 
27 Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - 
Relatório 2.3. Infraestruturas, Abril 2005.  
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Figura 46 - Expressão da rede de abastecimento de água

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 

2.3. Infraestruturas, Abril 2005. 
 

Figura 47 – Expressão da rede de saneamento 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 

2.3. Infraestruturas, Abril 2005. 
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Expressão da rede de abastecimento de água 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal 

 
Expressão da rede de saneamento  

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal 
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Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 

Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
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5.3.2.ii. O PDM´94 

 

Em matéria de recursos hídricos 

de ordenamento, embora na carta de condicionantes seja identificado o Domínio Hídrico e, 

consequentemente, são assinaladas as margens dos cursos de água (

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Extracto da legenda da c

 

A análise à carta de condicionantes ilustra duas situações que merecem destaque

 

• a representação esquemática do cursos de água, mostrando

PDM; 

• a mesma forma de representação gráfica para as linhas de drenagem natural e para os cursos 

de água permanentes. 

 

Em termos de disposições regulamentares, o PDM´94 não refere qualquer medida de salvaguarda para 

os recursos hídricos, aplicando-se por isso as disposições decorrentes do Domínio Hídrico.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49 – Representação dos cursos de água na carta de c

 

 

Rio Febros 
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Em matéria de recursos hídricos importa referir que o PDM´94 não identifica os cursos de água na carta 

de ordenamento, embora na carta de condicionantes seja identificado o Domínio Hídrico e, 

consequentemente, são assinaladas as margens dos cursos de água (figura 48).  

Extracto da legenda da carta de condicionantes do PDM´94 

 

A análise à carta de condicionantes ilustra duas situações que merecem destaque nesta análise

a representação esquemática do cursos de água, mostrando-se desadequada n

a mesma forma de representação gráfica para as linhas de drenagem natural e para os cursos 

 

Em termos de disposições regulamentares, o PDM´94 não refere qualquer medida de salvaguarda para 

se por isso as disposições decorrentes do Domínio Hídrico.

Representação dos cursos de água na carta de condicionantes do PDM´94 
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importa referir que o PDM´94 não identifica os cursos de água na carta 

de ordenamento, embora na carta de condicionantes seja identificado o Domínio Hídrico e, 

nesta análise: 

se desadequada na escala de 

a mesma forma de representação gráfica para as linhas de drenagem natural e para os cursos 

Em termos de disposições regulamentares, o PDM´94 não refere qualquer medida de salvaguarda para 

se por isso as disposições decorrentes do Domínio Hídrico. 
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5.3.2.iii. Tendência futura com PDM´94 

 

No que respeita à análise da tendência futura com PDM´94 pode dizer-se que se perspectiva uma 

continuação da tendência de pressão urbana nas áreas adjacentes aos cursos de água. 

 

Neste contexto, também a fragmentação do território, caracterizadora do modelo urbano actual, pode 

constituir uma ameaça à manutenção e conservação dos recursos hídricos. 

 

Efectivamente, a expressão dos cursos de água que têm vindo a ser entubados evidenciam uma 

tendência negativa de evolução em matérias de recursos hídricos. 

 

5.3.3. Efeitos esperados com a proposta de revisão do PDM 
 

 

Recorda-se que toda a proposta de ordenamento da revisão do PDM foi orientada pela informação do 

esquema conceptual apresentado na figura 50, que por sua vez assenta na rede hidrográfica existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Esquema conceptual: estrutura biofísica do concelho  

 

 

A proposta de revisão do PDM propõe a criação de uma sub-categoria de espaço para “áreas ribeirinhas” 

que integra a categoria de “áreas naturais”, na proposta de ordenamento, com tradução na Carta de 

Qualificação do Solo. Esta sub-categoria integra os cursos de água e suas margens e áreas de leitos de 

cheias que ocorrem tanto em solo rural, como em solo urbano, e que tem como principal objectivo 

proteger os recursos em presença e promover a continuidade dos sistemas e dinâmicas naturais. 
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Figura 51 – Áreas ribeirinhas na proposta de revisão do PDM 

 

Relativamente à regulamentação para as “áreas ribeirinhas”, apresenta-se de seguida um excerto do 

regulamento da proposta de revisão do PDM com a identificação e caracterização e os usos admitidos. 

Trata-se de uma sub-categoria com regime non-aedificandi, onde apenas são admitidos usos que 

concorrem para a conservação e/ou valorização destes sistemas ou para o desenvolvimento de 

actividades de lazer e de fruição das respectivas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 31 – Regulamento previsto para as áreas ribeirinhas 

 

 

A delimitação das “áreas ribeirinhas” teve por base a informação do levantamento de cursos de água e do 

levantamento dos leitos de cheia efectuado pela GAIURB, EM, em 2004.  

 

Relativamente à rede hídrica do concelho, esta assume um importante destaque ao ser representado os 

seus cursos de água na planta de ordenamento da proposta de revisão do PDM. Da mesma forma, foi 

SECÇÃO IV – ÁREAS NATURAIS 
 

SUBSECÇÃO II – ÁREAS RIBEIRINHAS 
Artigo 98.º – Identificação e caracterização 
As Áreas Ribeirinhas correspondem a espaços como tal identificados na Planta de Ordenamento, 
integrando os cursos de água, suas margens e áreas adjacentes de leitos de cheia. 
Artigo 99.º – Usos 
Nas Áreas Ribeirinhas apenas são admitidos usos que promovam a conservação e valorização 
dos ecossistemas em presença e ainda as actividades de lazer e de fruição das respectivas 
áreas. 
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elaborada uma carta de zonas inundáveis, que inclui as zonas ameaçadas pelas cheias, e foi integrada 

na planta de ordenamento. Este novo contributo da proposta de revisão do PDM define opções de 

planeamento que visam a protecção dos recursos em causa.  

 

Outro dos contributos resultantes da proposta de revisão do PDM em matéria de recursos hídricos 

prende-se com a proposta de revisão da Carta da REN, cujos ecossistemas “zonas ribeirinhas, águas 

interiores e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento” contribuem de forma significativa para os 

objectivos de sustentabilidade do FCD Recursos Hídricos. 

ZONAS RIBEIRINHAS, ÁGUAS INTERIORES E  
ÁREAS DE INFILTRAÇÃO MÁXIMA OU DE APANHAMENTO 

Área (ha) 

Leitos dos cursos de água a céu aberto 
230.870 m 

Zonas ameaçadas pelas cheias 293,53 ha 

Cabeceiras das linhas de água 40,75 ha 

Albufeira e sua faixa de protecção 21,13 ha 

Áreas de máxima infiltração 426,66 ha 

Quadro 32 – Representatividade da REN nos ecossistemas relacionados com os recursos hídricos 
 

As zonas ameaçadas pelas cheias mencionadas no quadro 32 têm por base o mesmo estudo28 que foi 

utilizado para a elaboração da carta de zonas inundáveis da proposta de revisão do PDM. 

 

Relativamente às cabeceiras das linhas de água, foram integradas na REN as mais significativas: as 

cabeceiras da Serra de Negrelos. As restantes encontram-se urbanizadas ou enquadradas em áreas 

urbanas ou urbanizáveis.  

 

No que diz respeito às áreas de máxima infiltração, estas correspondem a formações aluvionares que 

acompanham o canal dos rios. Na orla costeira foram consideradas todas as áreas que correspondem a 

depósitos de dunas fosseis, dunas actuais e de praias actuais, ou de areia e cascalho. Ao longo do vale 

do Douro foram considerados os depósitos fluviais da zona vestibular dos rios, correspondendo grosso 

modo a areeinhos e praias fluviais. 

 

Os dois sistemas referidos anteriormente constituem importantes áreas de recarga de aquíferos, 

contribuindo para a valorização e conservação dos recursos hídricos.  

 

Outro dos aspectos mais relevantes da proposta de revisão do PDM em matéria de recursos hídricos 

prende-se com a implementação de uma estrutura ecológica municipal que teve por base a rede hídrica 

do concelho, criando corredores de conectividade de fluxos biológicos e de fluxos de matéria e energia 

considerados o esqueleto da EEM. 

                                                 
28 GAIURB, 2004. Relatório de levantamento dos leitos de cheia. 
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5.4. Qualidade de Vida 
 

5.4.1. Descrição e objectivos 
 

O conceito qualidade de vida é entendido como o “resultado da interacção de múltiplos factores no 

funcionamento das sociedades humanas e traduz-se na situação de bem estar físico, mental e social e na 

satisfação e afirmação culturais, bem como em relações autênticas entre o indivíduo e a comunidade, 

dependendo da influência de factores inter-relacionados, que compreendem, designadamente: a) a 

capacidade de carga do território e dos recursos; b) a alimentação, a habitação, a saúde, a educação, os 

transportes e a ocupação dos tempos livres; c) um sistema social que assegure a posteridade de toda a 

população e os consequentes benefícios  da Segurança Social; e d) a integração da expansão urbano-

industrial na paisagem, funcionando como valorização da mesma, e não como agente de degradação” 

(n.º 1 do artigo 5.º da Lei nº 11/87 de 7 de Abril). 

 

Com o FCD qualidade de vida pretende-se avaliar os possíveis impactes significativos no ambiente 

decorrentes da proposta de revisão do PDM, tendo como principais critérios de avaliação os espaços 

verdes, o ruído e a mobilidade/acessibilidade. Para cada um destes critérios de avaliação foram definidos 

os seguintes objectivos de sustentabilidade: 

 

- Criar espaços verdes urbanos; 

- Assegurar níveis de ruído adequados; 

- Melhorar a qualidade do ar através do ordenamento da rede viária e da promoção de transportes 

públicos. 

 

No contexto da presente AAE, os objectivos de sustentabilidade do FCD qualidade de vida relacionam-se 

com os objectivos das estratégias e programas referidos nos quadros 33 e 34. 

 

 

 

 

Quadro 33 – Quadro de referência estratégico do FCD qualidade de vida 

 

O quadro 34 sistematiza os principais objectivos definidos nas estratégias sectoriais e intersectoriais 

relacionados com o FCD qualidade de vida. À semelhança do exercício realizado para os outros FCD em 

análise, pretende-se com esta sistematização a integração dos objectivos da proposta de revisão do PDM 

nos objectivos do respectivo quadro de referência. 

 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 
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ESTRATÉGIA OU PLANO 

 
PRINICIPAIS OBJECTIVOS 

ENDS 
• Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global  
• Melhor Ambiente e Valorização do Património 
• Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território 

PNPOT 

• Produzir, organizar e monitorizar o conhecimento sobre o ambiente e os recursos naturais 
• Avaliar e prevenir os factores e situações de risco, e desenvolver dispositivos e medidas de minimização 

dos respectivos efeitos 
• Reforçar a capacidade de as cidades se afirmarem como motores de internacionalização e 

desenvolvimento 
• Promover um maior equilíbrio na distribuição territorial da população e assegurar condições de atracção 

de populações de níveis elevados de qualificação 
• Estruturar e desenvolver redes de infraestruturas de suporte à acessibilidade e à mobilidade, 

favorecendo a consolidação de novas centralidades e de sistemas urbanos mais policêntricos 
• Promover um desenvolvimento urbano mais compacto e policêntrico, contrariando a construção dispersa 

e a urbanização difusa e incentivando o reforço de centralidades intra-urbanas. 
• Desenvolver as redes de infraestruturas, de equipamentos e de serviços de suporte à acessibilidade e à 

mobilidade, reforçando a segurança, a qualidade de serviço e as condições de equidade territorial e 
social 

• Incentivar comportamentos positivos e responsáveis face ao ordenamento do território 

PNAC 

• Contribuição para a redução de GEE 
      Transportes: 
       - Construção do metro do Porto – proposta de inclusão de novas linhas no concelho de V. N. Gaia 

 - Alterações de oferta (redução do tempo de viagem entre Lisboa – Porto – proposta de hierarquização 
que facilita o tráfego de atravessamento do concelho 

Quadro 34 – Principais objectivos relacionados com a qualidade de vida 

 

 

 

5.4.2. Situação existente e análise de tendências 
 

5.4.2.i. Situação existente 

 

A análise da situação existente em matéria do FCD qualidade de vida fará enfoque nos seguintes 

aspectos: 

 

- Espaços verdes; 

- Ruído; 

- Mobilidade / acessibilidade. 

 

Espaços verdes 

 

Em matéria de espaços verdes, o concelho dispõe de um levantamento29 que identifica os espaços 

verdes de dimensão relevante. Nesta abordagem destacam-se os jardins, parques e alamedas. 

 

Neste levantamento os jardins foram entendidos como aqueles espaços públicos clássicos da cidade. Os 

parques como aquelas grandes estruturas verdes que têm uma forte expressão no território, 

                                                 
29 Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM – Relatório 2.7- Espaços Públicos, Abril de 2005, Departamento de Planeamento Urbanístico da 
GAIURB, EM 
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vocacionadas para o uso público em geral. As alamedas como aquelas ruas arborizadas que, de um 

modo geral, têm origem em estudos urbanísticos, apresentando geralmente um desenho de maior 

qualidade em relação aos restantes arruamentos mas constituem pequenos fragmentos. 

 

Em matéria de jardins existentes, verifica-se que em Vila Nova de Gaia existem poucos, apesar de se 

estar num território de génese rural, com amplas áreas em aberto existindo pouco investimento neste tipo 

de espaços. Contabilizaram-se 119 jardins totalizando cerca de 239 238 m2. 

 

Em termos de parques, existem 5 grandes parques espalhados pelo território que merecem destaque, 

são eles: Parque da Lavandeira, Parque Biológico, Parque S. Caetano, Parque Arcozelo e o Parque da 

Senhora da Saúde. Para além destes, existem outras áreas verdes de dimensão considerável dispersas 

pelo território não incluídas na classificação de parque – parques de campismo, parques temáticos – 

sendo de propriedade privada, apesar de terem uma utilização pública. O somatório destes espaços 

resulta em cerca de 830 143 m2. Dos parques existentes actualmente, salienta-se a expansão prevista 

para o Parque Biológico, que irá disponibilizar uma maior área pública de espaço e reforçar a qualificação 

destes espaços e a criação de equipamentos e serviços que incentivem a estadia e um maior 

conforto/assistência nestas áreas. 

 

Em termos de alamedas, verifica-se que estas têm pouca expressão, (51 alamedas, correspondentes a 

262 676 m2) apresentando-se concentradas nos núcleos de Francelos, Miramar e Granja/Aguda. 

 

 
Figura 52 – Espaços verdes existentes: jardins  

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.7- Espaços Públicos, Abril 2005. 
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Figura 53 – Espaços verdes existentes: parques 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.7- Espaços Públicos, Abril 2005. 

 

 

 

Ruído 

 

O concelho de V. N. de Gaia estava em fase final de validação do seu Mapa de Ruído quando foi 

republicado o RGR30. Assim, encontra-se em curso reformulação/ actualização do Mapa de Ruído do 

concelho, e existe uma proposta de zonamento acústico elaborada no âmbito do Processo de Revisão do 

PDM. Estes factos implicam que não esteja a ser tido ainda em consideração a legislação referente ao 

RGR em termos de planeamento, o restante conteúdo da legislação vai sendo aplicado pela gestão 

urbanística através do licenciamento e da fiscalização. 

De salientar que a existência duma primeira versão do Mapa de Ruído – que se encontra actualmente em 

alteração/ actualização para cumprir as exigências do RGR permite ter em atenção as áreas que estão 

em sobreexposição permitindo à gestão urbanística ter em atenção os dados acústicos no processo de 

licenciamento. 

 

 

 
                                                 
30 DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro – que revogou o anterior RLPS – rectificado pela Declaração de Rectificação 
n.º18/2007, de 16 de Março, com as alterações introduzidas pelo DL nº 278/2007 de 1 de Agosto 
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Mobilidade / Acessibilidade 

 

A localização geográfica do concelho de Vila Nova de Gaia, no centro da AMP, implica que a maior parte 

de fluxos Sul/ Norte dirigidos ao Porto, ou à Região Norte (e no sentido contrário) atravessem o município 

de Vila Nova de Gaia. Estes fluxos de atravessamento criam congestionamentos principalmente nas 

horas de ponta, quando misturados com os movimentos pendulares entre estes dois concelhos. Por este 

motivo as principais apostas do município em termos de mobilidade têm sido quer na promoção do uso 

do transporte público (metro) como medida de diminuição dos fluxos pendulares, quer no investimento em 

novas vias que ajudem a distinguir os diferentes tipos de tráfego e possibilitem o apartamento entre fluxos 

de atravessamento e de circulação interna (através da hierarquização viária). Estas medidas contribuem 

para a diminuição do congestionamento consequentemente da poluição, ou seja uma melhoria da 

qualidade do ar, o que implica melhor qualidade de vida. 

 

 
Figura 54 – Rede viária existente em 2003 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9 Morfotipologias de Ocupação do Território, Abril 2005.  
 
A taxa de motorização no concelho de Vila Nova de Gaia é semelhante à da AMP, situando-se numa 

posição intermédia em relação a outras cidades europeias como Génova (671), Dusseldorf (496), 

Amesterdão (336) e Sevilha (225).31 Note-se que uma subida da taxa de motorização não implica, 

necessariamente, uma melhoria da qualidade de vida. 

 

 

                                                 
31 Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM – Relatório 2.9 – Transportes e Mobilidade, Junho de 2007, Departamento de 
Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM 
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 V. N. Gaia Total AMP 
Taxa de Motorização (veículos automóveis/1000hab.) 357 355 
Quadro 35– Taxa de motorização 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9– Transportes e Mobilidade, Junho de 2007 

 

O número médio de viagens por pessoa e por dia no concelho de Vila Nova de Gaia é semelhante à 

média observada para a AMP, com destaque para a utilização do transporte individual motorizado (TI) em 

detrimento do transporte público (TP) e das deslocações a pé e bicicleta (TI não motorizado). 

 

Ao contrário da AMP, no concelho de Vila Nova de Gaia é evidente o peso dos transportes públicos 

geridos por operadores privados. Já no contexto europeu, denota-se uma repartição bastante diversa: 

Zurique (28%TI; 37%TP; 35%TI não motorizado); Amesterdão (31%TI; 23%TP; 46%TI não motorizado); 

Graz (46%TI; 18%TP; 36%TI não motorizado); Estrasburgo (57%TI; 17%TP; 26%TI não motorizado).32 

 

 V. N. Gaia Total AMP 

Número médio de viagens/pessoa e por dia 2,3 2,4 
Deslocações em transporte individual motorizado  56,6% 53% 
Deslocações em transporte público 21,4% 19% 
Deslocações a pé e bicicleta 22% 28% 
Mercado STCP 9,9% 13% 
Mercado Operadores Privados 10,6% 5% 
Mercado CP 0,9% 1% 
Quadro 36 – Mobilidade 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9– Transportes e Mobilidade, Junho de 2007 
 

A rede de transportes públicos é extensa, cobrindo a maior parte do concelho. Na figura 55 é possível 

visualizar os percursos e paragens das linhas dos operadores privados (a azul) e os percursos e 

paragens das linhas geridas pela STCP (a laranja). 

 

 

                                                 
32 Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM – Relatório 2.9 – Transportes e Mobilidade, Junho de 2007, Departamento de 
Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM 
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Figura 55 – Rede de transportes públicos 
Fonte: GEONAV/CMG (2002) in Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 
Território Municipal - Relatório 2.9– Transportes e Mobilidade, Junho de 2007
 

As intervenções de requalificação no espaço 

fluvial do concelho têm contemplado um conjunto de espaços vocacionados para a bicicleta, 

pavimentos específicos ou com características compatíveis com a sua utilização. Por outro lado, 

prolongados para o interior do 

acompanhamento da rede hidrográfica das ribeiras atlânticas e da criação de ciclovias nas novas vias 

transversais. 

 

 

 

5.4.2.ii. O PDM´94 

 

Neste capítulo pretende-se identificar e avaliar em que medida é que as opções do PDM´94 têm impactes 

no FCD qualidade de vida. Esta análise será estruturada em 3 temas:

 

- Espaços verdes 

- Ruído 

- Mobilidade / acessibilidade 
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úblicos rodoviários 

Fonte: GEONAV/CMG (2002) in Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do 
Transportes e Mobilidade, Junho de 2007 

As intervenções de requalificação no espaço público realizadas nos últimos anos nas frentes marítima e 

têm contemplado um conjunto de espaços vocacionados para a bicicleta, 

pavimentos específicos ou com características compatíveis com a sua utilização. Por outro lado, 

prolongados para o interior do concelho outros espaços destinados ao uso da bicicleta, através do 

acompanhamento da rede hidrográfica das ribeiras atlânticas e da criação de ciclovias nas novas vias 

se identificar e avaliar em que medida é que as opções do PDM´94 têm impactes 

no FCD qualidade de vida. Esta análise será estruturada em 3 temas: 

 

107 

Estudos de Caracterização do 

público realizadas nos últimos anos nas frentes marítima e 

têm contemplado um conjunto de espaços vocacionados para a bicicleta, através de 

pavimentos específicos ou com características compatíveis com a sua utilização. Por outro lado, têm sido 

concelho outros espaços destinados ao uso da bicicleta, através do 

acompanhamento da rede hidrográfica das ribeiras atlânticas e da criação de ciclovias nas novas vias 

se identificar e avaliar em que medida é que as opções do PDM´94 têm impactes 
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Espaços verdes 

 

Em termos de espaços verdes, verificou-se que as disposições do PDM’94 não “contemplaram” 

especificamente os espaços públicos (nem ao nível do zonamento, nem ao nível regulamentar), sendo 

estes salvaguardados apenas com base na obrigatoriedade de cedência dos mesmos.  

 

A análise do relatório do PDM’94 revela ainda ter existido alguma preocupação com este tipo de espaços 

em áreas de maior dimensão, nomeadamente através da delimitação da Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão (UOPG) do Parque do Areinho de Quebrantões. Para além desta UOPG são 

ainda referidas como áreas em que é necessária a intervenção: o Parque Biológico, a área de paisagem 

protegida das encostas do Douro, as áreas de valorização paisagística (previstas no regulamento do 

PDM’94 com o objectivo de restringir partes específicas de Áreas Não Urbanizáveis a um estatuto de non 

ædificandi por razões de especial interesse), Parque desportivo da Lavandeira, área do Castelo de Gaia e 

a Escarpa da Serra do Pilar. 

 

 

Ruído 

 

As preocupações com a Avaliação e a Gestão do Ruído Ambiente aumentaram com as exigências da 

publicação do novo Regulamento Geral do Ruído (RGR)33 nomeadamente no que se refere ao 

planeamento municipal. 

 

A legislação que implica a necessidade de intervenção no domínio do controle do ruído através do 

planeamento municipal surgiu numa fase pós-PDM’94, visto que a alteração do RGR de 1987 foi feita 

através da introdução do Regime Legal da Poluição Sonora (RLPS), por isso, no PDM em vigor não se 

encontram preocupações específicas com o Ruído.  

 

Para responder às exigências do RLPS o município encomendou a elaboração do Mapa do Ruído do 

concelho em 2003. 

 

 

 

                                                 
33 Regime Legal da Poluição Sonora (RLPS) DL 292/2000 de 14 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo DL 259/2002 
de 23 de Novembro; (entretanto revogado) e da directiva 2002/49/CE do ‘Parlamento Europeu e do Conselho’ de 25 de Junho, 
transposta para a legislação nacional através do DL 146/2006, de 31 de Julho, rectificado pela Declaração de Rectificação 
57/2006, de 31 de Agosto 
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Mobilidade/acessibilidade 

 

A proposta viária apresentada no PDM’94 reflecte “por um lado o esquema de ligações municipais 

preconizado nos Estudos Prévios realizados em 1984, ainda que com algumas correcções de pormenor 

que de certa forma aprofundaram a política de acessibilidades”34 e por outro lado as negociações 

estabelecidas com a então Junta Autónoma das Estradas (JAE) para alterar o traçado da rede 

fundamental a cargo do então Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações. Destas 

negociações resultou um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Gaia e a JAE35.  

 

Assim, o PDM’94 apresentava dois tipos de preocupações: as referentes à Rede viária principal, que 

tinham como ponto fulcral a estruturação da rede nacional na zona sul da Área Metropolitana do Porto; e 

as referentes à Rede viária secundária, que assentavam essencialmente na definição de novas vias de 

ligação (VL’s) que complementavam o quadro de ligações internas que a rede nacional permitia. 

 

O protocolo anteriormente referido teve como referência o PRN85, visto que as intenções do PRN2000 só 

foram publicadas em 1998 (pós-PDM’94). No entanto é referido no Relatório do PDM’94 que o conteúdo 

deste protocolo verteria para a revisão do PRN85: o PRN2000. 

 

Um dos pontos fundamentais do PDM’94 seria atenuar a intensidade dos fluxos de atravessamento do 

concelho (nomeadamente potenciando o uso da Ponte do Freixo – que entrou em funcionamento em 

Setembro de 1995 – e diminuindo a pressão sobre a Ponte da Arrábida). O programa municipal de novas 

vias do PDM’94 procurava cobrir o território concelhio com uma malha reticulada, que de certa forma 

compensasse o peso excessivo das ligações nacionais de direcção norte/sul, drenando o interior do 

concelho para esses eixos que também constituem canais de acesso privilegiado ao centro das cidades 

de Vila Nova de Gaia e Porto. Quanto à rede secundária, para além do conjunto de novas vias propostas, 

incluía-se um conjunto de estradas nacionais (EN) não incluídas no PRN85 e portanto potencialmente 

municipalizáveis (N1, N1-15, N109, N109-1 e N109-2). 

 

A estratégia do PDM’9436 relativamente ao sector dos transportes baseava-se, em síntese, na melhoria 

da mobilidade no interior do concelho, através da rede viária principal e secundária, mencionada 

anteriormente, e ainda no aumento quantitativo da oferta de transporte entre as margens do Douro, 

diversificando ao máximo os modos de transporte a operar, sugerindo-se inclusive a promoção do 

transporte fluvial. Apontava-se estrategicamente a “consolidação e qualificação de um núcleo urbano 

mais compacto – cidade metropolitana de duas margens – com reforço de duas centralidades no interior 

                                                 
34 Relatório do Plano Director Municipal de V.N. Gaia, Outubro de 1993, Câmara Municipal de V.N. Gaia 
35 Relatório de Avaliação de Execução do PDM e de Caracterização da Evolução das Condições Sócio-económicas e 
Ambientais, Junho de 2004, GAIURB, EM   
36 Relatório do Plano Director Municipal de V.N. Gaia, Outubro de 1993, Câmara Municipal de V.N. Gaia 
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da cidade de V. N. Gaia, apoiadas nos eixos de Santo Ovídio/ Av. República e Coimbrões/ Devesas/ 

Arrábida”. Era ainda acrescentada a importância da ligação transversal entre estes dois eixos pela ligação 

rodoviária – Câmara Municipal/ Estação das Devesas/ Coimbrões e ferroviária entre General Torres e 

Devesas. No PDM’94 era já dado grande relevo à importância da promoção dos transportes públicos, 

nomeadamente menos poluentes como é o caso do metro ligeiro de superfície. Na altura era defendida 

uma proposta da Junta Metropolitana do Porto (de Setembro de 1992) que previa as seguintes ligações 

por metro: 

 

- Cruzamento da Av. Da República com a N222 (Santo Ovidio)/ Ponte Luís I; 

- Estação das Devezas/ Ponte da Arrábida, pela VL8; 

- Estação das Devezas/ General Torres/ Ponte D. Maria. 

 

Para além do metro ligeiro eram ainda apontadas como fundamentais as medidas relativas à 

intermodalidade entre os diferentes modos de transporte e à importância da criação de interfaces modais, 

as quais dependem essencialmente do pleno funcionamento duma autoridade metropolitana de 

transportes e não apenas da estratégia municipal. 

 

 

 

5.4.2.iii. Tendência futura com PDM´94 

 

 

Espaços verdes 

 

Como já foi referido em termos de espaços verdes, verificou-se que as disposições do PDM’94 não 

“contemplaram” especificamente os espaços públicos (nem ao nível do zonamento, nem ao nível 

regulamentar), sendo estes salvaguardados apenas com base na obrigatoriedade de cedência dos 

mesmos.  

Deste modo, a gestão do espaço verde público de menor dimensão é realizada de uma forma casuística, 

através dos processos de loteamento e das oportunidades que vão surgindo – cenário que se manteria 

caso não houvesse lugar à revisão do PDM.  

 

 

Ruído 

 

Apesar do PDM’94 não mencionar especificamente a questão do Ruído, os parâmetros exigidos pelo 

quadro legislativo em vigor têm sido controlados pelos meios da gestão urbanística usuais: licenciamento 
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e fiscalização. Para responder às exigências do RLPS (DL 292/2000 de 14 de Novembro, alterado pelo 

DL 259/2002 de 23 de Novembro) o município encomendou a elaboração do Mapa do Ruído do concelho 

em 2003. 

 

A existência duma primeira versão do Mapa de Ruído – que se encontra actualmente em alteração/ 

actualização para cumprir as exigências do RGR (que revogou o RLPS) – permite ter em atenção as 

áreas que estão em sobreexposição permitindo à gestão urbanística ter em atenção os dados acústicos 

no processo de licenciamento. 

 

Mobilidade/acessibilidade 

 

Quando foi realizada a avaliação da execução37 do PDM’94, na fase inicial do processo de Revisão do 

PDM, verificou-se que a maioria das propostas rodoviárias propostas no PDM’94 (rede secundária e 

principal) estava executada, em curso, ou pelo menos projectada. As propostas mais relevantes que 

ainda não estavam com projecto definitivo eram o IC2, o IC24 e a ligação a Gondomar a qual implica uma 

nova ponte sobre o Douro. 

 

Relativamente à rede de metro, foi realizada a ligação ao Porto através da Ponte Luís I, mas esta ainda 

não se encontra concluída até Santo Ovídio.  

 

As propostas que implicam decisões de nível superior ao municipal, como é o caso das anteriormente 

mencionadas, ficam pendentes dessas opções, ficando o município condicionado à estratégia 

metropolitana/ nacional, pelo que em relação a estas questões o desenvolvimento futuro está sujeito a 

essas decisões e não à estratégia delineada em PDM. 

 

 

                                                 
37 Relatório de Avaliação de Execução do PDM e de Caracterização da Evolução das Condições Sócio-económicas e 
Ambientais, Junho de 2004, GAIURB, EM   
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5.4.3. Efeitos esperados com a proposta de revisão do PDM 
 

O impacto da proposta de revisão do PDM revelar-se-á em termos de qualidade de vida ao nível das 

condições ambientais, materiais colectivas, sociais e económicas. 

 

Espaços verdes 

 

A proposta de revisão do PDM assume os espaços verdes existentes e propõe a criação de novos 

espaços. Por outro lado, inclui os mesmos no respectivo Regulamento, conferindo-lhes coerência e 

estrutura através da sua integração na Estrutura Ecológica Municipal (EEM) do concelho. 

 

A EEM representa cerca de 38% do território (6.183 ha), embora apenas 25% integre a EE Fundamental 

(4.041 ha).”38 No âmbito desta proposta de EEM destaca-se a proposta de criação de um sistema verde 

urbano. Trata-se de um sistema estratégico municipal que abrange todo o território (integra parques, 

jardins, quintas urbanas e logradouros) embora apresente maior expressão e consistência na 

denominada plataforma cidade. 

 

Nesta abordagem às propostas de revisão do PDM, e dado que os espaços verdes na platafora cidade 

são escassos, a proposta de revisão do PDM prevê a criação considera prioritária a criação de uma rede 

recreativa de espaços verdes urbanos de utilização pública que deverá ser desenhada por forma a 

estabelecer uma continuidade espacial entre os espaços verdes formais, espaços verdes livres, 

equipamentos existentes e propostos, articulados com uma rede de percursos pedonais. 

 

No âmbito desta abordagem, interessa ainda destacar que a proposta de revisão do PDM considera as 

áreas agrícolas residuais em contexto urbano se apresentam como uma oportunidade de gerar novos 

espaços verdes ou de utilização pública, essenciais ao equilíbrio do sistema urbano. 

 

 

 

  

                                                 
38 Memória Descritiva da Estrutura Ecológica Municipal, Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM, Junho de 2007. 
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Figura 56 – Sistema verde urbano na estrutura ecológica municipal 

Fonte: Memória Descritiva da Estrutura Ecológica Municipal, GAIURB,EM, Junho de 2007. 

 

Com a proposta de revisão do PDM as áreas verdes de utilização pública39 totalizarão 1 054 210 m2 (259 

423 m2 de parques e 794 787 m2 de jardins), ou seja, 0,7% da área total do concelho.  

 

De salientar que a proposta de revisão do PDM estipula outras áreas verdes que, apesar de não se 

encontrarem classificadas como tal, são áreas verdes de utilização pública. Exemplo disso é o caso do 

Parque Biológico (área verde de grande dimensão) que, por ser considerado um equipamento, está 

classificado dessa forma e não como espaço verde de utilização pública.  

 

Em termos de áreas de logradouro40, a proposta de revisão do PDM prevê a existência de 3 367 530 m2, 

ou seja, 2,1% da área total do concelho, encontrando-se as mesmas definidas no art.º 83.º do respectivo 

regulamento. 

 

                                                 
39 Memória Descritiva da Estrutura Ecológica Municipal, Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM, Maio de 2007. 
40 Memória Descritiva da Estrutura Ecológica Municipal, Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM, Maio de 2007. 
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Quadro 37 – Regulamento previsto para as Áreas de Logradouro 

 

No que se refere às áreas verdes de enquadramento paisagístico41, a proposta de revisão do PDM 

contempla 780 913 m2, ou seja, 0,5% da área total do concelho. A respectiva identificação e 

caracterização destas áreas encontram-se no art.º 94.º do Regulamento.  

 

 
 

Quadro 38 – Regulamento previsto para as Áreas Verdes de Enquadramento 

 

Quanto às áreas de equipamento em espaço verde42, estas totalizam 914 569 m2, ou seja, 0,6% da área 

total do concelho. Contudo, a proposta de revisão do PDM prevê um acréscimo de 244 035 m2, ou seja, 

0,1% da área total do concelho e identifica-as e caracteriza-as no respectivo Regulamento. 

 

 
 

Quadro 39 – Regulamento previsto para as Áreas para Equipamentos em Área Verde 

 

                                                 
41 Memória Descritiva da Estrutura Ecológica Municipal, Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM, Maio de 2007. 
42 Memória Descritiva da Estrutura Ecológica Municipal, Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM, Maio de 2007. 

CAPÍTULO V – USOS NÃO SUBORDINADOS À CLASSIFICAÇÃO BÁSICA DO SOLO 

SECÇÃO I – ÁREAS PARA EQUIPAMENTOS 

SUBSECÇÃO II – ÁREAS PARA EQUIPAMENTOS EM ÁREA VERDE 

Artigo 87.º – Identificação e caracterização 

As áreas para equipamentos em área verde integram equipamentos colectivos ou instalações de apoio às actividades de 

recreio e lazer ou de pedagogia ligada à natureza e ao património, repartindo-se pelas seguintes subcategorias: 

a) Áreas para equipamentos em área verde existentes; 

b) Áreas para equipamentos em área verde previstas. 

CAPÍTULO V – USOS NÃO SUBORDINADOS À CLASSIFICAÇÃO BÁSICA DO SOLO 

SECÇÃO III – ÁREAS VERDES DE ENQUADRAMENTO 

Artigo 94.º – Identificação e caracterização 

1. As Áreas Verdes de Enquadramento abrangem as seguintes subcategorias: 

(…) 

b) As Áreas Verdes de Enquadramento Paisagístico, que integram áreas cujas características físicas ou topográficas não têm 

vocação para edificação, e que assumem importantes funções de enquadramento paisagístico das áreas urbanas envolventes. 

CAPÍTULO IV – SOLO URBANO 

SECÇÃO VIII – ÁREAS DE VERDE URBANO 

Artigo 83.º – Áreas de Logradouro 

1. As Áreas de Logradouro correspondem a interiores de quarteirão caracterizadas pelo seu elevado nível de permeabilidade 

ou pela existência de cobertura vegetal relevante e que cumprem funções de descompressão e equilíbrio do ambiente urbano. 

2. Nas Áreas de Logradouro admitem-se edificações que apresentem ligação funcional com o edifício principal. 

3. Admite-se a ocupação da área de logradouro com edifícios principais, com carácter de excepção e desde que decorram da 

execução de novos arruamentos nos termos previstos no artigo 42.º. 

4. A área bruta de construção máxima admitida nas situações previstas no número anterior é de 20% da área do prédio. 
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Outro dos aspectos que merecem destque nesta abordagem relaciona-se com a programação. 

Efectivamente, uma das grandes mais valias desta proposta de revisão do PDM é a programação dos 

espaços verdes, através de UOPG que permitem concretizar a EEM anteriormente apresentada. 

 

Estas UOPG encontram-se delimitadas na Carta de Execução do PDM e têm como principal objectivo a 

requalificação ambiental das respectivas áreas. Os seus objectivos, propostas e formas de execução das 

mesmas constam do Regulamento da Proposta de Revisão do PDM. 

 

 

 

 
Figura 57 – UOPG que concorrem para a concretização da estrutura ecológica 

Fonte: Memória Descritiva da Estrutura Ecológica Municipal, GAIURB,EM, Junho de 2007. 

 

No quadro 40 apresenta-se uma síntese dessas UOPG, na qual se destaca a estratégia da EEM em cada 

área, valor e sistema estratégico. 

  



116  Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia  
 Relatório Ambiental   |   Junho de 2008 

 
VALORES SUPRAMUNICIPAIS 

 
Código UOPG 

 
ESTRATÉGIA DA EEM 
 

 
Orla Costeira 

 
MD5 
SF4 

 - Protecção e requalificação do sistema orla costeira, prevenindo o risco de 
erosão costeira; 
 - Requalificação do património natural. 

 
Rio Douro e Encostas 

 
AV2, CT1, CT2 
LV1, LV2, LV3 

 - Protecção e valorização do rio e das encostas florestadas adjacentes aliada a 
uma estratégia de recreio e lazer; 
 - Prevenção de risco de erosão e de inundação; 
 - Ordenamento florestal das encostas com vista à reconversão das matas com 
espécies autóctones;  

 
Cursos de Água 

Todas as UOPG’s 
listadas no Anexo III, 
excepto: OD5, SM8, 
MD1, MD2, GR1, 
LV2 

 - Protecção e requalificação dos cursos de água contribuindo para a criação de 
corredores verdes. 

SISTEMAS ESTRATÉGICOS 
MUNICIPAIS 

 
Código UOPG 

 
ESTRATÉGIA DA EEM 

 
Sistema Verde Urbano 

 
SM2, SM5, SM8 
OD4, OD5, CD5 
CD6, AF1, MD1 

 - Estabelecer continuidades de espaços verdes urbanos; 
 - Criação e manutenção dos espaços verdes, aproveitando os vazios urbanos e 
os corredores das linhas de água; 
 - Promoção da preservação de áreas permeáveis. 

 
Sistema de Cumeada Central 
 

 
CN3, CN4, PR1 
PD3 

 - Ordenamento florestal das serras e montes ligados pela linha de festo principal 
do concelho (Montes de Grijó, Monte Murado, Serra de Negrelos, Monte de 
Senhora da Saúde e Monte de Santo Ovídio); 
 - Desenvolvimento de estratégias de utilização compatíveis com o equilíbrio 
sustentável destes espaços de elevado valor paisagístico e de relevância 
metropolitana. 

 
Sistema de Corredores 
Atlânticos 

CD1, CD2, MD2 
MD3, VP2, GP1 
AR1, CN1, SZ1 
PR2, SF2, SF3 
GR1 

 - Preservação e requalificação dos corredores estabelecidos com base nas 
linhas de água e seu valor ecológico, estabelecendo continuidades que 
pretendem ligar a linha de costa à linha de festo principal do concelho e vice-
versa. 

 
Sistema Agrícola da Bacia do 
Rio Febros 
 

 
VA1, AV1, PD1 

 - Promoção de uma estratégia de protecção e valorização de solos de elevado 
potencial agrícola. 

 
Sistema Florestal da Bacia do 
Rio Uíma 
 

 
SD1, SD2, SD3 
SD4, SD5, LV1 
LV4 

 - Ordenamento florestal das áreas florestais da bacia hidrográfica; 
 - Prevenção de risco. 

Quadro 40 – UOPG nas áreas, valores e sistemas da estrutura ecológica municipal  

Fonte: Memória Descritiva da Estrutura Ecológica Municipal, GAIURB,EM, Junho de 2007. 

 

Ruído 

 

O quadro legislativo em vigor (DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação 

n.º18/2007 de 16 de Março, com as alterações introduzidas pelo DL nº 278/2007 de 1 de Agosto) implica 

que sejam os PMOT a “assegurar a qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição adequada 

dos usos do território, tendo em consideração as fontes do ruído existentes e previstas”43.  

 

Como já foi referido, o Mapa de Ruído (elemento que acompanha a Proposta de Revisão do PDM) 

encontra-se em fase de reformulação/ actualização para estar de acordo com as alterações da legislação 

entretanto publicadas. Estes mapas são “ferramentas estratégicas de análise e planeamento que 

permitem integrar a prevenção e controlo de ruído em Ordenamento do Território, facilitando ainda a 

divulgação e o acesso do público à informação sobre ruído ambiente”44.  

                                                 
43 Capítulo II, Ponto 1, do Artigo 6º do DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro. 
44 http://www.apambiente.pt/portal, em 07.03.2008, e Capítulo II, artigo 7º do DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro. 
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Figura 58 – Esboço da carta de ruído (período diurno) 

Fonte: IEP para Gaiurb, EM, Setembro 2005 (em reformulação pelo IEP) 

 
 

 

O Regulamento da proposta de revisão do PDM identifica e caracteriza as áreas verdes de 

enquadramento de espaço canal (3.867.942 m2 de acordo com a Proposta), que têm como um dos 

objectivos a protecção sonora aos “diferentes usos que marginam os corredores de transporte, 

nomeadamente as grandes vias rodoviárias e as linhas de caminho de ferro”: 

 

 
Quadro 41 – Regulamento previsto para as Áreas Verdes de Enquadramento de Espaço Canal 

 
 

CAPÍTULO V – USOS NÃO SUBORDINADOS À CLASSIFICAÇÃO BÁSICA DO SOLO 

SECÇÃO III – ÁREAS VERDES DE ENQUADRAMENTO 

 

Artigo 94.º – Identificação e caracterização 

1. As Áreas Verdes de Enquadramento abrangem as seguintes subcategorias: 

a) As Áreas Verdes de Enquadramento de Espaço Canal, que se destinam a servir de protecção física, visual e sonora aos 

diferentes usos que marginam os corredores de transporte, nomeadamente as grandes vias rodoviárias e as linhas de caminho 

de ferro, ou a garantir o enquadramento de vias panorâmicas. 

(…) 
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No âmbito da proposta de revisão do PDM, elaborou-se a Carta de Zonamento Acústico onde figura a 

classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas conforme previsto na 

no RGR45.  

 

 
Figura 59 - Carta de Zonamento Acústico  

Nota: A Carta de zonamento acústico acompanha a Proposta de Revisão do PDM, Junho 2007 

 

O município acautelará a elaboração de Planos de Redução de Ruído. Estes planos “aplicam-se às 

situações de identificada desconformidade com o RGR e requerem um diagnóstico por meio do 

cruzamento dos mapas de ruído com a cartografia de classificação de zonas, identificação de alternativas 

de intervenção para a redução de ruído e desenvolvimento de medidas de redução e reavaliação”. Destes 

planos constará46: 

 

a) Identificação das áreas onde é necessário reduzir o ruído ambiente exterior; 

b) Quantificação, para essas zonas da redução global de ruído ambiente exterior relativa aos 

indicadores Lden e Ln; 

c) Quantificação, para cada fonte de ruído, da redução necessária relativa aos indicadores Lden 

e Ln e identificação das entidades responsáveis pela execução de medidas de redução de ruído; 

d) Indicação das medidas de redução de ruído e respectiva eficácia quando a entidade 

responsável pela sua execução é o município. 

 
                                                 
45 Capítulo II, Ponto 2, do Artigo 6º do DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro. 
46 Capítulo II, Artigo 9º do DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro 

Áreas Mistas 

Fontes Produtoras 

RRRuídoRuídoRuído 

Áreas Sensíveis 

RAN e REN 
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Resultado da legislação em vigor (artigo 10º do RGR) é também a execução de um Relatório sobre o 

Estado do Ambiente Acústico Municipal (excepto quando esta matéria integre o relatório sobre o estado 

do ambiente municipal) a submeter à assembleia municipal, de dois em dois anos. 

 

Mobilidade/ acessibilidade 

 

Visto que, em termos de mobilidade/acessibilidade, o PDM’94 apresenta um índice de execução elevado 

e bastante favorável, a proposta de revisão do PDM dá sequência às intenções e intervenções anteriores. 

 

Na Revisão do PDM a análise do tema ‘Transportes e Mobilidade’ foi iniciada a partir de uma reflexão 

crítica do quadro de referência apresentado no PDM’94.  

  

No entanto, por ser um plano de 1ª geração e por estar em vigor há cerca de 10 anos, o PDM’94 revela 

limitações ao nível técnico e metodológico e desfasamentos induzidos pela dinâmica de transformação 

ocorrida no concelho e na área metropolitana neste período. Tornou-se assim necessário “efectuar 

correcções e ajustes quer ao nível da estratégia e das propostas, quer ao nível regulamentar”. 

 

Neste sentido, considerou-se “fundamental avaliar os impactos das intervenções executadas, em curso e 

em projecto, tais como: o Projecto do Metro, designadamente a estruturação das Linhas S e G, a ponte 

do Infante e a criação de interfaces intermodais; os eixos da Rede Rodoviária do PRN 2000 da 

responsabilidade da EP,EPE , da Brisa e da Lusoscut; a Rede Ferroviária de Alta Velocidade no seu 

traçado neste concelho, no interface com a rede ferroviária tradicional e com o metro, no atravessamento 

do Douro; os eixos viários estruturantes municipais preconizados nos Estudos Prévios de 1984 como as 

VL1 a 11; o eixo periférico que acompanha as marginais fluvial e marítima alvos de requalificação. 

 

Este trabalho sectorial necessita de ser fortemente articulado com uma visão integrada dos problemas e 

prioridades que se colocam à Área Metropolitana do Porto, em particular ao seu núcleo central, bem 

como outros domínios temáticos do Processo de Revisão do PDM”47. 

 

Dada a localização do concelho de V. N. Gaia, os problemas de mobilidade e de transporte assumem 

uma grande importância, como já foi referido, sendo fundamental promover uma mobilidade urbana 

sustentável, ou seja, possibilitar a mobilidade de todos, incluindo peões e ciclistas. Por outro lado, as 

propostas de mobilidade para o concelho devem contribuir para a redução dos níveis de 

congestionamento e de poluição relacionados com o sector dos transportes. 

 

                                                 
47 Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM – Apresentação do Relatório 2.4 – Transportes e Mobilidade – Abril de 2005, Departamento de 
Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM 
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Assim, com vista à melhoria da qualidade de vida através da mobilidade/acessibilidade, a Proposta de 

Revisão do PDM visa o ordenamento da rede viária e a promoção dos transportes públicos (medidas -

chave para se contribuir para a Melhoria da Qualidade do Ar). 

 

As propostas formuladas baseiam-se no seguinte cenário prospectivo para a Área Metropolitana do Porto: 

 

• Fecho de um anel rodoviário intermédio composto pela A4/IP4 e pela A29/R1-18; 

 

• Expansão da rede de metro, com a criação da Linha G (atravessamento do rio Douro pela ponte da 

Arrábida) e de uma linha poente/nascente que integraria uma linha de circular metropolitana de fecho 

da malha); 

 

• Construção de dois novos interfaces metropolitanos (Devesas e Quinta do Cedro) e de um potencial 

interface no terminus da linha poente/nascente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Rede viária de alta capacidade proposta 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9 – Transportes e Mobilidade, Junho de 2007 
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Figura 61 - Contribuição para a definição estratégica da expansão da rede de metro 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9– Transportes e Mobilidade, Junho de 2007 

 

 

 

 
Figura 62 - Infraestruturas de correspondência / interfaces 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9– Transportes e Mobilidade, Junho de 2007 

  

Linha D 

Nova Linha  
nascente/poente 

Linha G 
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Um dos objectivos da proposta de revisão do PDM é a optimização da gestão do sistema viário concelhio, 

através do estabelecimento de uma hierarquia de utilização da rede, que contribua para o aumento da 

eficiência das infraestruturas existentes e previstas. O propósito desta hierarquização é o 

estabelecimento de ligações que assegurem a facilidade de acesso, a fluidez do tráfego e a segurança e 

conforto dos utentes, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, logo, para a qualidade de vida. 

Esta melhoria implica a criação de vias estruturantes, que permitam desviar o tráfego das vias centrais 

mais congestionadas, e de alternativas de transporte (como, por exemplo, o metro), tal como a 

racionalização e gestão da oferta existente (reduzindo, por vezes, o espaço de circulação). 

Deste modo, a proposta de revisão do PDM define, de acordo com as funções rodoviárias pretendidas, 

um sistema viário com 4 níveis hierárquicos (figura 63): 

-Eixos de Alta Capacidade 

-Eixos Estruturantes Concelhios  

-Eixos Complementares Concelhios  

-Ruas de Provimento Local 

 

 

Figura 63 - Estrutura e hierarquia viária proposta na revisão do PDM 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9– Transportes e Mobilidade, Junho de 2007 
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A criação de um sistema de mobilidade e de transportes adequado, assente numa rede viária estruturada 

e classificada funcionalmente na perspectiva da utilização, é visível no art. 114.º do Regulamento da 

Proposta de Revisão do PDM (ver Quadro 42). 

 
Quadro 42 - Regulamento previsto para a Classificação Funcional das Redes Rodoviárias 

 
 

Em termos da extensão da rede viária do concelho, a proposta da revisão do PDM resume-se, para 

cada um dos níveis hierárquicos anteriormente referidos, aos seguintes valores: 

 

- Eixos de Alta Capacidade – 75 km (53 Km existentes e 22 km previstos) 

- Eixos Concelhios Estruturantes – 150 km (91 km existentes e 59 km previstos 

- Eixos Concelhios Complementares – 274 km (236 km existentes e 38 km previstos) 

- Ruas de Provimento Local – 85 km 

 

TÍTULO IV – MOBILIDADE E TRANSPORTES 

CAPÍTULO I – REDES E INTERFACES 

SECÇÃO III – REDES RODOVIÁRIAS 

Artigo 114.º – Classificação Funcional 

1. A rede viária do concelho de Vila Nova de Gaia é estruturada e classificada funcionalmente na perspectiva da utilização, com 

objectivo de dotar este espaço territorial de um adequado sistema de mobilidade e de transportes, subdividindo-se em: 

a) Eixos de Alta Capacidade, de carácter nacional e supramunicipal, tendo como função garantir as deslocações internas de 

grande amplitude no concelho e as ligações ao território metropolitano e regional, através de uma grande eficácia de 

desempenho e de uma natural concentração de fluxos. 

b) Eixos Concelhios Estruturantes, de natureza nacional e municipal, tendo como função permitir a ligação aos vários sectores 

do concelho, bem como a acessibilidade destes à rede de alta capacidade, garantindo uma operacionalidade elevada aos 

transportes públicos e uma boa capacidade de circulação, com recurso a critérios urbanísticos e de ocupação marginal que 

permitam criar imagens identitárias e evitar situações de conflito por excesso de pressão de estacionamento e cargas e 

descargas, bem como com recurso a sistemas tecnológicos de gestão de tráfego. 

c) Eixos Concelhios Complementares, de natureza municipal e com configurações evolutivas à medida que se criam novos 

arruamentos e se fecham as malhas urbanas, tendo como função articular os vários eixos estruturantes e garantir a 

acessibilidade interna nas várias zonas do concelho, apresentando níveis de tráfego intermédio, garantindo funcionamento 

equilibrado entre fluxos de passagem e fluxos locais de residentes e actividades compatibilizando a circulação pedonal e de 

bicicletas, e funcionando como alternativas aos Eixos de Alta Capacidade e aos Eixos Concelhios Estruturantes em casos de 

bloqueamento. 

d) Ruas de Provimento Local, de natureza municipal e com configurações evolutivas à medida que se criam novos arruamentos 

e se fecham as malhas urbanas, tendo como função principal garantir o acesso aos usos nelas situados, nomeadamente, 

habitação, comércio e serviços, privilegiando estes fluxos e compatibilizando a circulação pedonal e de bicicletas com o 

estacionamento e as cargas e descargas. 

(…) 



124  Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia  
 Relatório Ambiental   |   Junho de 2008 

No âmbito da Proposta de Revisão do PDM, procedeu-se à elaboração do respectivo Programa de 

Execução (datado de Junho de 2007), baseado na informação disponível à data sobre as intervenções 

propostas em termos de Infraestruturas de Transporte e Mobilidade, entre outras. A respectiva estimativa 

orçamental inclui apenas custos de obra, tendo como referência projectos anteriormente executados pela 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (CMG) e pela Águas de Gaia, EM, e custos médios para cada 

perfil tipo, não abrangendo eventuais custos de expropriação. 

 

Ficha Intervenção Estimativa Orçamental 

Eixos de Alta Capacidade (EAC) 

EAC01 VL4 15.200.000 € 

EAC02 A32/IC2 75.000.000 € 

EAC03 A41/IC24 31.300.000 € 

Eixos Estruturantes Concelhios (EEC) 

EEC01 VL1 3.135.000 € 

EEC02 VL2 4.750.000 € 

EEC03 VL3 5.700.000 € 

EEC04 VL5 10.540.000 € 

EEC05 VL6 5.400.000 € 

EEC06 VL7 2.500.000 € 

EEC07 VL10 5.150.000 € 

EEC08 VL11 10.500.000 € 

EEC09 VL12 7.400.000 € 

EEC10 Ligação A29 - N1 1.230.000 € 

EEC11 Ligação VL5 - N1 1.150.000 € 

EEC12 Ligação VL7 - A1 700.000 € 

EEC13 Ligação VL8 - VL3 1.700.000 € 

EEC14 Ligação VL8 - VL9 11.050.000 € 48 

EEC16 Variante 222 - Covide/ Canedo 6.500.000 € 

EEC17 Variante Centro Histórico 1.700.000 € 

EEC18 Via Diagonal 940.000 € 

Eixos Complementares Concelhios (ECC) 37.000.000 € 

Ruas de Provimento Local (RPL) 86.000.000 € 

    324.545.000 € 

Passagens Desniveladas (PD) 

PD Passagens Desniveladas (veículos motorizados) por definir 

Infraestruturas de Correspondência (IC) 

IC Interfaces Intermodais por definir 

Pontes sobre o Rio Douro (PRD)   

PRD01 Pontes vocacionadas para os modo rodoviários e ferroviário por definir 

PRD02 Atravessamentos Pedonais por definir 

Transportes Fluviais (TF) 

TF Plataformas de Apoio a Transportes Fluviais por definir 

Quadro 43 – Estimativa Orçamental das Infraestruturas de Transporte e Mobilidade Propostas pela Revisão do PDM 
Fonte: Programa de Execução da Proposta de Revisão do PDM, Junho de 2007 

 

 

                                                 
48 Devido à não execução do Túnel da Avenida da República (inicialmente previsto pela Metro do Porto e que ligaria a Avenida 
Vasco da Gama à Avenida da República), esta ligação terá de ser novamente estudada. 
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Apesar da definição de programas e acções de promoção do transporte público não estar inserida no 

âmbito do PDM, um dos objectivos desta proposta de r

relativamente às infraestuturas de apoio (corredores de circulação, paragens, terminais e interfaces) dos 

transportes rodoviários e à integração urbana dos transportes em sítio próprio (metro e caminho de ferro). 

 

A medida de criação de corredores qualificados

com forte intensidade de viagens pendulares e com uma oferta elevada de linhas de transporte público 

rodoviário (e não nos eixos servidos transportes públicos de elevada capacidade 

Por outro lado, estes corredores poderão ser criados em zonas de expansão com elevado potencial de 

desenvolvimento, estruturadas com novas vias, nas quais seja possível incluir estes espaços.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura – Rede de corredores qualificados para 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 
2.9– Transportes e Mobilidade, Junho de 2007
 
 
A rede de transportes do concelho deverá promover a 

várias alternativas de transporte (metro, comboio, autocarro, automóvel, bicicleta e a pé) e do aumento da 

complementaridade e articulação entre as várias redes.

 

Em Vila Nova de Gaia, os serviços de transport

equipamentos de apoio à transferência modal de passageiros

Avenida da República (actualmente até à Estação João de Deus e, posteriormente, até à Quinta do 

Cedro/Laborim), torna-se fundamental a criação de um sistema de correspondência entre os vários 

modos de transporte (metro, comboio
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Apesar da definição de programas e acções de promoção do transporte público não estar inserida no 

o PDM, um dos objectivos desta proposta de revisão é estabelecer princípios de actuação 

infraestuturas de apoio (corredores de circulação, paragens, terminais e interfaces) dos 

transportes rodoviários e à integração urbana dos transportes em sítio próprio (metro e caminho de ferro). 

corredores qualificados para autocarros deverá ser implementada nos eixos 

com forte intensidade de viagens pendulares e com uma oferta elevada de linhas de transporte público 

rodoviário (e não nos eixos servidos transportes públicos de elevada capacidade - metro ou comboio). 

estes corredores poderão ser criados em zonas de expansão com elevado potencial de 

desenvolvimento, estruturadas com novas vias, nas quais seja possível incluir estes espaços.

Rede de corredores qualificados para autocarros 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal 
Junho de 2007 

A rede de transportes do concelho deverá promover a intermodalidade, através do desenvolvimento de 

várias alternativas de transporte (metro, comboio, autocarro, automóvel, bicicleta e a pé) e do aumento da 

complementaridade e articulação entre as várias redes. 

Gaia, os serviços de transporte público rodoviário não são apoiados por infraestruturas e 

transferência modal de passageiros. Porém, com a inserção do metro na 

Avenida da República (actualmente até à Estação João de Deus e, posteriormente, até à Quinta do 

se fundamental a criação de um sistema de correspondência entre os vários 

modos de transporte (metro, comboios regionais e suburbanos, autocarros e automóveis
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Apesar da definição de programas e acções de promoção do transporte público não estar inserida no 

evisão é estabelecer princípios de actuação 

infraestuturas de apoio (corredores de circulação, paragens, terminais e interfaces) dos 

transportes rodoviários e à integração urbana dos transportes em sítio próprio (metro e caminho de ferro).  

rros deverá ser implementada nos eixos 

com forte intensidade de viagens pendulares e com uma oferta elevada de linhas de transporte público 

metro ou comboio). 

estes corredores poderão ser criados em zonas de expansão com elevado potencial de 

desenvolvimento, estruturadas com novas vias, nas quais seja possível incluir estes espaços. 

Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 

, através do desenvolvimento de 

várias alternativas de transporte (metro, comboio, autocarro, automóvel, bicicleta e a pé) e do aumento da 

ão apoiados por infraestruturas e 

. Porém, com a inserção do metro na 

Avenida da República (actualmente até à Estação João de Deus e, posteriormente, até à Quinta do 

se fundamental a criação de um sistema de correspondência entre os vários 

regionais e suburbanos, autocarros e automóveis). 
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A preocupação com a implantação destas infraestruturas no concelho é igualmente reflectida no 

Regulamento da Proposta de Revisão do PDM:  

 

 

Quadro 44 – Regulamento previsto para as Interfaces de Passageiros 

 

 

Interfaces Escala Perfil de Funcionamento 1ªfase Perfil de Funcionamento 2ªfase 

General Torres urbana 

• Metro linha D 
• Comboios urbanos e regionais da linha do 
norte 

• Autocarros urbanos 

• Metro linha D 
• Comboios urbanos e regionais da linha 
do norte 

• Autocarros urbanos 

Vasco da Gama metropolitana 

• Metro linha D 
• Autocarros interurbanos e suburbanos 
(bacias de drenagem – Nascente/N222, 
Sul/N1/rua Delfim Maia) 

• Autocarros urbanos 

• Metro linha D 
• Autocarros suburbanos (bacia de 
drenagem – Nascente/N222) 

• Autocarros urbanos 

Quinta do Cedro metropolitana 

 • Metro linhas D e G 
• Autocarros interurbanos e suburbanos 
(bacias de drenagem – Poente/N109/N1-
15, Sul/N1/rua Delfim Maia) 

• Autocarros urbanos 

Devesas metropolitana 

 • Metro linha G 
• Comboios urbanos, regionais e 
intercidades da linha do norte 

• Alta velocidade 
• Autocarros interurbanos (Sul) 
• Autocarros urbanos 

Quadro 45 – Faseamento e perfil de funcionamento dos Interfaces 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9– Transportes e Mobilidade, Junho de 2007 
 

A promoção de modos de transporte não motorizados será efectuada mediante a requalificação e criação 

de vias pedonais e ciclovias. Em espaços urbanos, esta requalificação passará pelo aumento do espaço 

destinado aos peões e às bicicletas, em detrimento do espaço viário excedentário.  

 

Ao nível do sistema pedonal, prevêem-se 9 atravessamentos: 4 existentes (Arrábida, Luis I - 2 tabuleiros, 

Infante) e 5 propostas (a montante da Arrábida, na zona da Ribeira – 3 hipóteses e Maria Pia). 

TÍTULO IV – MOBILIDADE E TRANSPORTES 

CAPÍTULO I – REDES E INTERFACES 

SECÇÃO IV – INTERFACES 

Artigo 117.º – Interfaces de Passageiros 

1. As Interfaces de Passageiros são infra-estruturas constituídas pelo conjunto de áreas e instalações que têm como função 

promover e facilitar a conexão entre um ou mais modos de transporte, inseridas em cadeias de deslocações de âmbito urbano, 

suburbano ou interurbano. 

2. As Interfaces de Passageiros devem ser dimensionadas e concebidas de modo a favorecer a circulação a pé, apoiada ou 

não por meios mecânicos, respondendo quantitativa e qualitativamente aos fluxos e modos em presença. 

(...) 



Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia
Relatório Ambiental   |   Junho de 2008 
 

Figura 64 – Atravessamentos pedonais

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 
2.9– Transportes e Mobilidade, Junho de 2007
 
 

No que respeita às ciclovias, é importante avançar com propostas de

concretizar nos próximos 5 a 10 anos) e que contemplem 

(estacionamento) com segurança e outras intervenções pontuais no espaço público (melhoria de 

pavimentos, eliminação de obstáculos, designadamente nos cruzamentos, e semaforizações adaptadas à 

bicicleta”49. 

 

 

 

 

                                                
49 Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM 
Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM
Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia 

 

Atravessamentos pedonais 

Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal 
Junho de 2007 

o que respeita às ciclovias, é importante avançar com propostas de estudo de uma rede de ciclovias (a 

concretizar nos próximos 5 a 10 anos) e que contemplem “a criação de parques de bicicletas 

(estacionamento) com segurança e outras intervenções pontuais no espaço público (melhoria de 

pavimentos, eliminação de obstáculos, designadamente nos cruzamentos, e semaforizações adaptadas à 

 

         
Estudos Temáticos do Processo Revisão PDM - Relatório 2.9 – Transportes e Mobilidade, Junho de 2007

Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM 
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Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 

estudo de uma rede de ciclovias (a 

“a criação de parques de bicicletas 

(estacionamento) com segurança e outras intervenções pontuais no espaço público (melhoria de 

pavimentos, eliminação de obstáculos, designadamente nos cruzamentos, e semaforizações adaptadas à 

Transportes e Mobilidade, Junho de 2007, Departamento de 
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5.5. Património Cultural e Paisagem 
 

5.5.1. Descrição e objectivos 
 

A abordagem do FCD Património Cultural e Paisagem enquadra-se nas seguintes definições de 

referência: 

 

- Património Cultural: Bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura, portadores de 

interesse cultural relevante, designadamente histórico, arqueológico, documental, artístico, etnográfico, 

científico, social ou técnico, devam ser objecto de especial protecção e valorização.50 

 

- Paisagem: Unidade geográfica, ecológica e estética resultante da acção do Homem e da reacção da 

Natureza, sendo primitiva quando a acção daquele é mínima, e natural quando a acção humana é 

determinante, sem deixar de se verificar o equilíbrio biológico, a estabilidade física e a dinâmica 

ecológica.51 

 

O enquadramento legal estabelecido no PNPOT e no RJIGT reconhece o interesse público do património 

arquitectónico e arqueológico e da paisagem. Estes recursos são valores identitários da memória 

colectiva das sociedades, pelo que assumem um papel determinante na qualificação do território e na 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

 

A Lei de Bases do Património Cultural destaca os valores de memória, antiguidade, autenticidade, 

originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade dos bens, assim como a importância dos 

respectivos contextos e em particular da cultura tradicional popular. 

 

Os princípios enunciados na Convenção Europeia da Paisagem (Florença, 2000) com vista a promover a 

protecção, a gestão e o ordenamento da paisagem, orientam a legislação e regulamentação existente e a 

criar nesta matéria. 

 

Com o FCD Património Cultural e Paisagem pretende-se avaliar os possíveis impactes significativos no 

ambiente decorrentes da proposta de revisão do PDM, tendo como principais critérios de avaliação o 

património arquitectónico e arqueológico, o espaço rural e as quintas. 

 

Para além da relevância cultural que as estruturas tradicionais do espaço rural (tanto a nível da 

distribuição dos usos como das formas da ocupação) e das quintas têm na qualificação do território, a 

                                                 
50 Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro - Lei de Bases da Política e do Regime de Protecção e Valorização do Património Cultural 
51 Lei nº 11/87 de 7 de Abril - Lei de Bases do Ambiente 
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escolha destes dois critérios de avaliação para o FCD Património Cultural e Paisagem também decorre 

do seu potencial estratégico na área metropolitana enquanto partes da estrutura ecológica desse espaço 

alargado. 

 

Relativamente ao património arquitectónico e arqueológico, os objectivos de sustentabilidade são a sua 

protecção e valorização (numa lógica de conservação dinâmica que não inviabilize a re-utilização), 

considerando estas acções como factores de qualificação do ambiente urbano, da paisagem natural e 

dos territórios da ruralidade. 

 

O espaço rural é entendido como a porção de território, em contraponto à cidade, modelado por 

actividades primárias de produção agrícola, pecuária e silvícola bem como matas adjacentes de 

protecção. O povoamento nucleado ou disperso também faz parte deste território e aí se representam, 

embora menos expressivamente, actividades de outros sectores. Os recursos solo e água são 

determinantes na distribuição dos usos, sendo que o sistema orográfico (talvegues e festos) constitui a 

malha visível deste território. 

 

Nesta avaliação ambiental abordar-se-á o solo rural complementado por áreas urbanas de ocupação 

tradicional, sendo que os principais objectivos de sustentabilidade se referem ao ordenamento do 

território correspondente a este sistema, considerando a sua capacidade de sobrevivência económica e, 

nesse âmbito, as suas possibilidades de qualificação. 

 

As quintas constituem um sistema identitário do território do concelho, consistindo em unidades 

cadastrais autónomas bem definidas nas quais permanece o modelo tradicional de ocupação e 

hierarquização do espaço através da utilização sustentável dos recursos existentes. Desta circunstância 

resultam conjuntos de grande valor paisagístico e cultural, caracterizados pela composição formal e auto-

sustentabilidade de usos e vocações naturais (agrícola, florestal e habitacional). 

 

O principal objectivo de sustentabilidade a atingir relativamente às quintas é a protecção e valorização 

destas estruturas tradicionais de ocupação do território. 

 

Neste âmbito, a AAE da revisão do PDM incide sobre os objectivos de sustentabilidade do FCD 

Património Cultural e Paisagem que se relacionam com os objectivos das estratégias, programas e 

planos indicadas nos quadros 46 e 47. 
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Quadro 46 -– Quadro de referência estratégico do FCD património cultural e a paisagem 

 

O quadro 47 sistematiza os principais objectivos definidos nas estratégias sectoriais e intersectoriais 

relacionados com património cultural e a paisagem. Pretende-se com esta sistematização enquadrar a 

análise da respectiva integração de cada um dos objectivos no plano objecto de avaliação ambiental. 

 

 

ESTRATÉGIA OU PLANO 

 
PRICIPAIS OBJECTIVOS 

ENDS Melhor Ambiente e Valorização do Património 

ENCNB 

Desenvolver em todo o território nacional acções específicas de conservação e gestão de espécies e 
habitats, bem como de salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos notáveis do 
património geológico, geomorfológico e paleontológico: 
• Elaborar um plano de acção para o património geológico, geomorfológico e paleontológico, dinamizando 

para o efeito a comunidade científica, com o objectivo de inventariar, caracterizar e avaliar os elementos 
notáveis daquele património, de modo a permitir a criação de uma rede de monumentos naturais e a 
identificação de medidas para a sua salvaguarda, divulgação e visitação 

• Adoptar medidas de apoio à preservação e valorização dos elementos integrantes das paisagens de 
especial significado, em articulação com os instrumentos de gestão territorial e estratégias de 
desenvolvimento rural que promovam as actividades económicas tradicionais e a fixação das populações 
locais, combatendo a desertificação do meio rural 

PNPOT 

Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de 
modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar os riscos 
• Promover o ordenamento e a gestão sustentável da silvicultura e dos espaços florestais : 

- Implementar os Planos Regionais de Ordenamento Florestal, nomeadamente através da elaboração e 
aplicação dos Planos de Gestão Florestal, em articulação com os Planos Regionais de Ordenamento do 
Território, os Planos Municipais de Ordenamento do Território e os diversos instrumentos de 
planeamento ambiental, designadamente no domínio das políticas da água e da conservação da 
natureza e da biodiversidade (2006-2013) 

• Proteger e valorizar as paisagens e o património cultural : 
- Implementar a Convenção Europeia da Paisagem, através das medidas nacionais e específicas 
previstas nesta Convenção, articulando o seu desenvolvimento com as políticas de ordenamento do 
território 
- Incentivar os municípios na definição, classificação e gestão de áreas de paisagem protegida (2006-
2013) 
- Promover e incentivar a qualidade da arquitectura e da paisagem, tanto no meio urbano como rural, 
através de uma Política Nacional de Arquitectura e da Paisagem a desenvolver em articulação com 
outras políticas (2006-2013) 
- Promover a inventariação, classificação e registo patrimonial dos bens culturais, nomeadamente dos 
valores patrimoniais arqueológicos (2006-2013) 
- Regulamentar a Lei de Bases do Património Cultural, promovendo a articulação com os Instrumentos 
de Gestão Territorial (2006-2007) 

PENDR 
• Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais 
• Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais 

ENF 

Valorização das funções ambientais dos espaços florestais 
• Promover a protecção das áreas costeiras 
• Conservação do regime hídrico em áreas de cabeceiras de bacias hidrográficas 
• Conservação do solo e da água em áreas susceptíveis a processos de desertificação 
• Garantir a protecção de áreas florestais prioritárias para a conservação da biodiversidade e conservar a 

biodiversidade nas áreas classificadas 
• Aumentar a capacidade de sumidouro de carbono 
Reconversão de povoamentos de espécies ecologicamente desajustadas 
Instalação de sistemas florestais e agro-florestais 

Quadro 47 – Principais objectivos relacionados com património cultural e a paisagem 

 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural 

Estratégia Nacional para as Florestas 
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5.5.2. Situação existente e análise de tendências 
 

5.5.2.i. Situação existente 

 

Relativamente ao FCD em análise, de seguida aborda-se a situação actual no que respeita aos três 

critérios de avaliação estabelecidos: 

- património arquitectónico e arqueológico 

- espaço rural 

- quintas 

 

Património arquitectónico e arqueológico 

 

Para além do património cultural classificado e em vias de classificação existente no concelho de Vila 

Nova de Gaia, que engloba 25 imóveis52, há um conjunto variado e disperso de outros elementos de valor 

arquitectónico e arqueológico que se encontram sem qualquer tipo de protecção. 

 

Apesar disso, alguns desses elementos estão incluídos em inventários de património arquitectónico e 

arqueológico, disponíveis ao público e em actualização, que no entanto não representam levantamentos 

exaustivos da situação no concelho. Estes inventários são os que integram o sistema de informação do 

IPPAR (património imóvel) e o Sistema de Informação para o Património Arquitectónico da ex-DGEMN/ 

actual Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, assim como o Inquérito à Arquitectura do Século 

XX em Portugal (IAPXX) e a base de dados Endovélico do extinto Instituto Português de Arqueologia. 

 

Inventário 
Nº de elementos 
(2005/2006) 

Nº de elementos 
(2007/2008) 

IPPAR 21 21 
SIPA (DGEMN/ IHRU) 35 147 
IAPXX (Ordem dos Arquitectos) 50 50 
Endovélico (IPA) 31 46 

Nota: Entre os vários inventários há elementos repetidos, dado que parte dos respectivos âmbitos se sobrepõem. 

Quadro 48– Número de elementos inventariados no concelho em inventários externos  
 

Particularmente sobre o concelho de Vila Nova de Gaia existiam, até à data de elaboração da proposta 

de revisão do PDM, os inventários do património construído do concelho (CMVNG, 1989 e 2005) que 

constavam de listagens de imóveis sem correspondente cartografia ou geo-referenciação e sem 

sistematização dos elementos inventariados. 

 

                                                 
52 Fonte: Planta de Condicionantes da proposta de revisão do PDM, Gaiurb E.M., 2007 
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A partir da análise destas fontes e do conhecimento de campo, verifica-se que os valores arquitectónicos 

e arqueológicos do concelho são francamente mais abrangentes e sistemáticos nas formas como podem 

ser observados. 

 

No âmbito do património arquitectónico, destaca-se o grande número de elementos identificados e a sua 

distribuição por tipos bem definidos. 

 
Figura 65 – Distribuição do património arquitectónico inventariado, por tipologia  
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico de Vila Nova de Gaia, Gaiurb E.M., 2007 

 

 
Figura 66 – Distribuição do património arquitectónico inventariado, por sub-tipologia 
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico de Vila Nova de Gaia, Gaiurb E.M., 2007 

 

Considerando que o modelo de ocupação dispersa que caracteriza o território do concelho tem origem na 

matriz rural correspondente às actividades que tradicionalmente aí predominaram, e que o processo de 

urbanização fragmentado que decorreu nas últimas décadas não foi suficientemente intenso nas áreas 

externas à cidade, verifica-se que é ainda muito expressiva a quantidade de elementos arquitectónicos de 

cariz rural remanescentes – casas agrícolas (incluídas na sub-tipologia edifícios habitacionais isolados), 

quintas e núcleos primitivos –, somando mais de 1/3 do total dos elementos inventariados. 

 

Outros conjuntos edificados, como os bairros da Aguda/Granja e da Afurada, são tecidos urbanos de 

grande valor urbanístico e paisagístico quando associados à qualidade arquitectónica de alguns dos 

edifícios lá existentes e ao desenho do espaço público. 
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Destaca-se também a importância das tipologias industriais, com exemplos muito significativos da 

história sócio-económica do concelho como os complexos industriais de Crestuma (Companhia de Fiação 

de Crestuma; Fiação e Tecelagem A. Cunha Morais) e das Devesas (Fábrica de Cerâmica), bem como os 

numerosos moínhos integrados nos sistemas ribeirinhos mais expressivos da estrutura biofísica da 

paisagem do concelho. 

 

A arquitectura erudita dos mosteiros (Serra do Pilar, Grijó, Santo António de Vale da Piedade, Nossa 

Senhora da Conceição), assim como a das casas de algumas quintas (Condes de Paço de Vitorino, Fojo, 

Corvo) e as inúmeras igrejas e capelas correspondentes às centralidades locais ou a sítios de especial 

significado simbólico ou paisagístico no concelho, assumem também grande relevância. 

 

Outras arquitecturas datadas, tais como pequenas frentes de casas burguesas do século XIX, casas de 

brasileiros (início do século XX), alguns equipamentos do Estado Novo (escola primária de Sá, antiga 

Escola Industrial) e moradias e edifícios multifamiliares modernistas são exemplos dispersos que 

permanecem como elementos de referência no espaço urbano. 

 

São ainda de referir alguns exemplos da arquitectura moderna e contemporânea do século XX, que 

pelo seu carácter original ou integrados na obra de autor – Arq.Oliveira Ferreira, Arq.Fernando Távora, 

Arq.Jorge Gigante –, representam valores a defender. 

 

Quanto ao património arqueológico existente no concelho é de salientar a grande diversidade tipológica 

de vestígios, resultante de uma ocupação ancestral deste território. 

 
Período nº de sítios % 
Pré-história 17 7.6 
Proto-história 12 5.4 
Romanização 15 6.7 
Idade Média 42 18.8 
Idade Moderna 104 46.4 
Idade Contemporânea 20 8.9 
Indeterminado 14 6.3 

Nota: O nº total ultrapassa os 195 registos pelo facto de alguns dos sítios corresponderem a mais que um período. 
 

Quadro 49 – Distribuição de sítios arqueológicos inventariados, por períodos cronológicos 
Fonte: Relatório de Património Arqueológico e Geomorfológico de Vila Nova de Gaia, Gaiurb E.M., 2007 
 
 

Tipologia nº de sítios % 
Edifícios religiosos 50 24.5 
Marcos divisórios 33 16.2 
Quintas/edifícios de habitação 24 11.8 
Fábricas/complexos industriais 16 7.8 
Povoados/habitats 13 6.4 
Monumentos megalíticos 13 6.4 
Calçadas/caminhos antigos 10 4.9 
Mosteiros 7 3.4 



134  Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia  
 Relatório Ambiental   |   Junho de 2008 

Necrópoles 6 2.9 
Outros 14 6.9 
Indeterminados 18 8.8 

Nota: O nº total ultrapassa os 195 registos pelo facto de alguns dos sítios corresponderem a mais que um período. 
 

Quadro 50 – Distribuição de sítios arqueológicos inventariados, por tipologia predominante 
Fonte: Relatório de Património Arqueológico e Geomorfológico de Vila Nova de Gaia, Gaiurb E.M., 2007 
 
Desde o período megalítico (mamoas) até à época contemporânea (considerando exclusivamente as 

igrejas paroquiais edificadas sobre antigos templos e cemitérios e a arqueologia industrial dos últimos 

séculos), há notícia de elementos de grande interesse arqueológico tais como castros pré-romanos, vias 

e outras ocupações romanas, bem como de mosteiros e respectivos marcos e de casas e quintas da 

Idade Média e da Idade Moderna. 

 

A transformação urbana que se sobrepôs a algumas das áreas com ocupações de grande valor histórico, 

bem como o desconhecimento geral da população e a vulnerabilidade física de alguns desses vestígios 

arqueológicos, sugerem a necessidade de medidas cautelares que defendam o património existente das 

intervenções correntes no território. 

 

É ainda de referir a existência no concelho de locais de interesse geomorfológico bastante relevante, cuja 

identificação até ao momento não era do conhecimento público.53  

 

 

 

Espaço rural 

 

À parte as freguesias mais centrais da Cidade (Santa Marinha num primeiro momento e mais tarde 

Mafamude) e os núcleos intermediários de Arnelas e Crestuma, o espaço foi historicamente condicionado 

pelas aptidões naturais do solo. Nos Vales dos Rios Febros e Uíma e na planície que verga para o Mar 

(Ribeiras Atlânticas), os mosteiros de Pedroso, Sandim e Grijó relançaram a exploração dos solos mais 

aptos para a agricultura durante a Idade Média e esta organização é a matriz do espaço rural existente. 

 

A malha primitiva organizava um povoamento formado por lugares e igrejas. Os lugares organizam-se 

linearmente (com maior ou menor extensão) ou condensam-se em núcleos. As construções (muros, 

habitações e dependências anexas) definem o limite da rua ou do largo e articulam-se com os campos de 

cultivo através de pátios e caminhos. 

 

                                                 
53 Os locais de interesse geomorfológico representam 3,4% dos elementos que integram o Inventário de Património Arqueológico e 
Geomorfológico de Vila Nova de Gaia (Gaiurb E.M., 2007) 
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Figura 67 – Exemplo de núcleo de povoamento: o Lugar de Gestosa de Baixo, Sandim
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico 

 

 

As igrejas eram sítios de excepção com uma

O templo e o adro constituíam uma plataforma que se distanciava dos lugares que ser

estabelecendo uma relação topológica 

propriedade de maior dimensão (quinta). As outras construções 

distanciando-se de forma reverenciada e raramente opostos à fachada da igreja (

frequentemente é a posição ocupada pelo

mais recentes e procuram a estrada principal (nova), como recentes também são os equipamentos no 

lugar da igreja: 

a) a construção dos cemitérios na transição dos

no termo dum eixo) da igreja;

b) a escola (dos Centenários) afasta

c) a junta de freguesia no largo da igreja se entretanto não pôde resolver o seu assentamento em 

sítio próprio mais afastado. 

 

Na actualidade alguns destes lugares da igreja (ou lugares com características assemelháveis) ainda 

constituem microcentralidades locais das freguesias mais periféricas

 

 
Figura 68 – Lugar da Igreja, Paróquia 
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico 
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Exemplo de núcleo de povoamento: o Lugar de Gestosa de Baixo, Sandim 
rquitectónico (lugar classificado sob o código SD29), Gaiurb E.M., 2007 

excepção com uma organização formal pré-definida (aliás, como os mosteiros). 

O templo e o adro constituíam uma plataforma que se distanciava dos lugares que ser

ão topológica sobranceira. Na sua envolvente imediata a regra geral é a 

propriedade de maior dimensão (quinta). As outras construções aglutinam-se em torno dum largo

se de forma reverenciada e raramente opostos à fachada da igreja (

é a posição ocupada pelo cemitério). O uso dominante é a habitação

mais recentes e procuram a estrada principal (nova), como recentes também são os equipamentos no 

a construção dos cemitérios na transição dos Séculos XIX e XX na contiguidade física (ou visual 

no termo dum eixo) da igreja; 

a escola (dos Centenários) afasta-se sempre do lugar da igreja;  

a junta de freguesia no largo da igreja se entretanto não pôde resolver o seu assentamento em 

ais afastado.  

Na actualidade alguns destes lugares da igreja (ou lugares com características assemelháveis) ainda 

locais das freguesias mais periféricas:  

 

Lugar da Igreja, Paróquia de São Félix da Marinha 
rquitectónico (peça classificada sob o código SF14), Gaiurb E.M., 2007 
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(aliás, como os mosteiros). 

O templo e o adro constituíam uma plataforma que se distanciava dos lugares que servia e 

. Na sua envolvente imediata a regra geral é a 

se em torno dum largo, 

se de forma reverenciada e raramente opostos à fachada da igreja (que mais 

ão. Outros usos são 

mais recentes e procuram a estrada principal (nova), como recentes também são os equipamentos no 

Séculos XIX e XX na contiguidade física (ou visual 

a junta de freguesia no largo da igreja se entretanto não pôde resolver o seu assentamento em 

Na actualidade alguns destes lugares da igreja (ou lugares com características assemelháveis) ainda 
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Figura 69 – Lugar do Rio, Paróquia de Gulpilhares
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico 

 

 

As transformações no passado recente (industrialização) e o lançamento dos grandes eixos viários (auto

estradas) alteraram e fragmentaram

em causa a vocação rural dos lugares, a utilidade da agricultura e o valor de acompanhamento dos 

povoamentos arbóreos. Os sinais desta transformação são o abandono dos campos e a degrada

património edificado dos lugares, mais do que a real transformação 

 

 
Figura 70 – Permanência da matriz rural do território: exemplo de Valadares
Fonte: Instituto Geográfico do Exército (1945, 1996)

 

 

Mau grado o processo de urbanização dispersa e consequente degradação das estruturas rurais e apesar 

da agricultura ser uma actividade subalterna na economia do 

pela ruralidade com alguma expressão.
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Lugar do Rio, Paróquia de Gulpilhares 
rquitectónico (peça classificada sob o código GP08), Gaiurb E.M., 2007 

As transformações no passado recente (industrialização) e o lançamento dos grandes eixos viários (auto

alteraram e fragmentaram o território baralhando as lógicas primitivas de assentamento, pondo 

em causa a vocação rural dos lugares, a utilidade da agricultura e o valor de acompanhamento dos 

arbóreos. Os sinais desta transformação são o abandono dos campos e a degrada

, mais do que a real transformação em estruturas efectivamente urbanas.

 

Permanência da matriz rural do território: exemplo de Valadares 
o (1945, 1996) 

Mau grado o processo de urbanização dispersa e consequente degradação das estruturas rurais e apesar 

da agricultura ser uma actividade subalterna na economia do concelho, subsistem ambientes marcados 

pela ruralidade com alguma expressão. 
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As transformações no passado recente (industrialização) e o lançamento dos grandes eixos viários (auto-

o território baralhando as lógicas primitivas de assentamento, pondo 

em causa a vocação rural dos lugares, a utilidade da agricultura e o valor de acompanhamento dos 

arbóreos. Os sinais desta transformação são o abandono dos campos e a degradação do 

em estruturas efectivamente urbanas. 

 

Mau grado o processo de urbanização dispersa e consequente degradação das estruturas rurais e apesar 

oncelho, subsistem ambientes marcados 
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Figura 71 – Exploração agro-pecuária em Perosinho.  
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico (peça classificada sob o código PR07), Gaiurb E.M., 2007 
 

  
 
Figura 72 – Núcleo rural em Olival. 
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico (peça classificada sob o código OL20), Gaiurb E.M., 2007 
 
 

  
 
Figura 73 – Pátio duma casa rural em Crestuma 
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico (peça classificada sob o código CT03), Gaiurb E.M., 2007 
 
 

Além da Cidade, o Concelho é formado por três unidades de paisagem (que se indicam na figura 74) com 

diferentes características. Em seguida descreve-se cada unidade: 

1. unidade de paisagem agro-florestal da bacia hidrográfica do rio Uíma e da frente ribeirinha do rio 

Douro 

2. unidade de paisagem agro-florestal da bacia hidrográfica do rio Febros 

3. unidade de paisagem dos corredores atlânticos 
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Figura 74 – Unidades de paisagem 
Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.6 caracterização Biofísica, Abril 2005.  
 
 

1. Unidade de paisagem agro-florestal da bacia hidr ográfica do Rio Uíma e da 
frente ribeirinha do Rio Douro 
Subunidade territorial da orla fluvial interior 
 

As margens do Douro e o Vale do Uíma são mais heterogéneos: em Sandim o relevo é mais suave e a 

agricultura foi favorecida; mais próximo de Lever e nas margens do Douro a orografia é feroz, razão pela 

qual a dimensão dos solos de lavoura está condicionada. 

 
Uso agrícola  % da área da freguesia Uso florestal % da área da freguesia 

 
 Sandim  298 ha  (22 %)    765 ha  (56 %) 
 Lever  128 ha  (18 %)   411 ha  (59 %) 
 Crestuma 73 ha  (17%)   255 ha  (58 %) 
 
NOTA: Estes valores não incluem os núcleos e os povoamentos lineares que estando adstritos a estes formam um conjunto referenciável como sendo ‘espaço rural’. 

 
Quadro 51 – Usos agrícola e florestal na unidade paisagem agro-florestal da bacia hidrográfica do Rio Uíma e da 
frente ribeirinha do Rio Douro 
Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9 Morfo-tipologias de Ocupação do Território, Abril 2005.  

 

Não obstante, estes vales acolheram actividades comerciais e a industrialização relativamente cedo e 

ainda hoje são o lugar das maiores transformações: 

 

a) Arnelas foi um entreposto comercial criado pelos Condes da Feira para o comércio de sal de 

Aveiro para o Douro e mais tarde para o negócio do vinho; 

b) a posição intermediária de Crestuma na rota dos minérios e do carvão do Douro introduziu perto 

da foz do Uíma um assentamento industrial de fiação e fundição de metais ainda na primeira 

metade do Século XIX; 
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c) a exploração energética do Rio Douro (Central da Tapada do Outeiro54 ) bem como do recurso 

água para abastecimento (Estação de Tratamento de Água), além do controlo das cheias 

(Barragem). 

 

2. Unidade de paisagem agro-florestal da bacia hidr ográfica do Rio Febros 
Subunidade territorial da área central (a nascente do festo central) 
 

O Vale do Febros, com Pedroso e Olival à cabeça, é sobretudo agrícola e os seus limites misturam-se 

com os da Cidade que se impõe nas freguesias de Vilar de Andorinho, Oliveira do Douro e Avintes. 

 

Trata-se dum vale muito extenso e fértil cuja importância foi assinalada desde o passado, na 

Romanização com o Monte Murado, na Idade Média com o Mosteiro de Pedroso e mais recentemente 

com a consolidação do lugar dos Carvalhos como ponto intermediário e comercial da Estrada para Lisboa 

(feira de produtos agrícolas). 

 
 

Uso agrícola  % área da freguesia  Uso florestal % área da freguesia 
 
 Pedroso 488 ha  (25 %)   673 ha  (35 %) 
 Olival  178 ha  (23 %)   335 ha  (42 %) 
 Seixezelo 34 ha   (23 %)   41 ha   (28 %) 
 Avintes  187 ha  (24 %)   198 ha  (25 %) 
 V. Andorinho 151 ha  (21 %)   200 ha  (28 %) 
 Oliv.do Douro 147 ha  (21 %)   83 ha  (12 %) 
 
 
NOTA: Estes valores incluem espaços mais ou menos residuais, agricultados ou florestados, e contíguos a aglomerados efectivamente urbanos na origem e identidade ou dinâmica recente. 

 
Quadro 52 – Usos agrícola e florestal na Unidade de paisagem agro-florestal da bacia hidrográfica do Rio Febros 
Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9 Morfo-tipologias de Ocupação do Território, Abril 2005.  

 

 

3. Unidade de Paisagem dos Corredores Atlânticos 
Subunidade territorial da área central  (a poente do festo central) 
 Subunidade territorial da orla costeira 
 

As bacias hidrográficas que se estendem para o Mar constituem uma planície com abundantes solos 

vocacionados para a agricultura (meia encosta litoral que na proposta de revisão do PDM é identificada 

frequentemente como a Plataforma Central – área intermédia bastante industrializada e com um 

povoamento disperso). Esta parte do concelho é limitada a Nascente pelo festo central55 e a Poente pelos 

aglomerados de Francelos, Miramar, Aguda e Granja.  

  

                                                 
54 a Central Termoeléctrica da Tapada do Outeiro entrou em funcionamento em 1959 com a queima de carvão de São Pedro da Cova e Pejão. 
Após o encerramento das Minas do Pejão (último fornecedor da Central), acabou o ciclo do carvão e substituiu-se pela combustão de gás natural. 
55 Eixo Monte da Virgem / Serra de Negrelos / Monte Murado 
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Uso agrícola % área da freguesia Uso florestal %área da freguesia 

 
 Grijó  216 ha  (19 %)    418 ha  (36 %) 
 Serzedo 144 ha  (22 %)   218 ha  (33 %) 
 Gulpilhares 135 ha  (25 %)   82 ha  (15 %) 
 Arcozelo 131 ha  (15 %)   121 ha  (14 %) 
 Perosinho 110 ha  (21 %)   175 ha  (33 %) 
 S. Félix Marinha 107 ha  (14 %)   209 ha  (26 %) 
 Valadares 98 ha  (19 %)   98 ha  (19 %) 
 Canelas 83 ha  (12 %)   209 ha  (30 %) 
 Vilar do Paraíso 87 ha  (16 %)   88 ha  (17 %) 
 Sermonde 51 ha  (31 %)   43 ha  (26 %) 
 
 
Quadro 53 – Usos agrícola e florestal na unidade de paisagem dos corredores atlânticos 
Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9 Morfo-tipologias de Ocupação do Território, Abril 2005.  
 

Acresce referir a presença do Mosteiro de Grijó como matriz desta vocação agrícola e estruturadora de 

caminhos. A moldura formal do Monumento (Montes de Grijó) e o estabelecimento de dinâmicas numa 

envolvente mais alargada56 são factores que justificam uma salvaguarda mais ampla. 

 

Trata-se dum território heterogéneo e animado por dinâmicas muito recentes. A implantação das 

unidades fabris foi estimulada pelas estradas nacionais (109 e 1-15) e pelo caminho-de-ferro (Valadares), 

mas ocorreu sobretudo na malha rural do limite das freguesias. 

 

Constata-se que o espaço rural é mais fragmentado que no interior do concelho por força da 

industrialização e da construção dispersa concomitante (ou não) de dinâmicas locais. Não obstante, 

subsistem continuidades estabelecidas na sua maior parte pela rede hidrográfica. 

 

Como síntese dos dados observados sobre o espaço rural, destacam-se as seguintes conclusões: 

1. 49 % da área do Concelho tem um uso agrícola ou florestal, isto é, tipos de uso que integram espaços 

rurais. 

2. A forma do espaço rural em Gaia reflecte características geofísicas e de povoamento e distribui-se 

desigualmente, sendo dominante nas áreas interior e central (a Poente e Nascente do festo central), ou 

seja, nas freguesias mais periféricas conforme evidenciado na figura 75:  

 

                                                 
56 A envolvente alargada abrange – no Concelho porque há ainda uma derivação da sua influência para São Paio de Oleiros - o lugar da Granja 
nos momentos da criação da Quinta do Bispo que coincidiu, mais tarde, com a estância balnear e o lugar das Vendas de Grijó como ponto 
intermediário entre o Mosteiro e a Estrada para Lisboa). 
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Figura 75 – Conjunto das freguesias onde é dominante o espaço rural em Gaia  
Fonte: Estudos Temáticos da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia: Relatório 2 - Estudos de Caracterização do Território Municipal - Relatório 
2.9 Morfo-tipologias de Ocupação do Território, Abril 2005.  

 

Quintas 

 

As quintas são uma unidade cadastral autónoma geralmente limitada por muros de alvenaria, com acesso 

directo a partir das ruas/estradas ou através de caminhos rurais de uso exclusivo. Na sua fundação e 

estrutura formal, permanece o modelo tradicional de ocupação e hierarquização do espaço através da 

utilização sábia dos recursos existentes: os terrenos aráveis destinam-se ao uso agrícola – pomar, vinha, 

campos/talhões hortícolas – e, existindo, os terrenos de encosta, mais sujeitos a erosão, são destinados 

à plantação de floresta. 

 

 
quinta do cadeado (olival) 

 
quinta da estrela (crestuma) 
 
Figura 76 – Exemplos de quintas nas encostas do Rio Douro 
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico, Gaiurb E.M., 2007 
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A distribuição das quintas é expressiva: o Inventário do Património elaborado no âmbito da Revisão do 

PDM contabiliza 146. De seguida, faz-se uma descrição genérica da composição dos seus elementos. 

 

Nas quintas mais preservadas existe um núcleo construído onde é reconhecível o protagonismo da casa 

de habitação na hierarquia da composição espacial: em torno da casa, geralmente em pátio, de 

arquitectura tradicional ou erudita, situam-se as construções anexas destinadas a arrumos, adegas e 

celeiros (espigueiros) junto à eira. Em nalguns casos, onde é notória uma intervenção erudita, há o 

recurso ao jardim de desenho geométrico de inspiração maneirista ou barroca, como lugar privilegiado na 

composição do conjunto e que por vezes assume um papel central na cenografia envolvente à casa 

principal. O coberto vegetal recorre ao uso de arborização e flora exótica. Por vezes, existem outros 

elementos construídos, designadamente, mirantes nos muros de vedação, as latadas sobre esteios, os 

muros de suporte dos terrenos cultivados, os tanques de rega e os sistemas de canais de irrigação. 

 

 

  
arquitectura erudita: pormenor do jardim da quinta de boucinha (oliveira do douro) 
 

 
arquitectura popular: eira e espigueiro da quinta do peso (crestuma) 
 
Figura 77 – Exemplos de arquitectura erudita e arquitectura popular 
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico, Gaiurb E.M., 2007 

 

Em Vila Nova de Gaia, as quintas foram um dos elementos matriciais da organização do espaço rural no 

concelho, facto atestado pela sua dimensão física relativa e antiguidade histórica. 
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Exemplos de quintas eruditas são as outrora pertencentes ao Clero (como as dos mosteiros de Pedroso e 

Grijó) e à Nobreza (como a de Soeime).57 

 

 

 

 
 
Figura 78 – Quinta de Soeime, Vilar de Andorinho 
Fonte: Fotos dos Inventários de Património Arquitectónico e Arqueológico, Gaiurb E.M., 2007. 

 

 

 
 

 
 
Figura 79 – Quinta do Mosteiro de Pedroso 
Fonte: Fotos dos Inventários de Património Arquitectónico e Arqueológico, Gaiurb E.M., 2007. 

 

 

                                                 
57 Fonte: Inventário do Património Arqueológico, Gaiurb E.M., 2007 
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Figura 80 – Quinta do Mosteiro de Grijó 
Fonte: Fotos dos Inventários de Património Arquitectónico e Arqueológico, Gaiurb E.M., 2007. 

 

 

 

  
 
Figura 81 – Quinta de tipologia popular : Quinta do Peso, Lever 
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico, Gaiurb E.M., 2007; 
 

  
 
Figura 82 – Quinta de tipologia erudita : Quinta do Bispo no lugar da Granja, São Félix da Marinha 
Fonte: Inventário do Património Arquitectónico, Gaiurb E.M., 2007. 
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5.5.2.i. O PDM´94 

 

Relativamente ao FCD em análise, de seguida aborda-se a incidência do PDM’94 sobre os três critérios 

de avaliação estabelecidos: 

 

- património arquitectónico e arqueológico 

- espaço rural 

- quintas 

 

Património arquitectónico e arqueológico 

 

O PDM’94, em vigor, identifica apenas 45 elementos de interesse concelhio, não classificados ou em vias 

de classificação à época – entre edifícios, conjuntos, sítios e estações arqueológicas. 

 

Relativamente às 16 estações arqueológicas aí assinaladas, o mesmo documento estabelece em 

regulamento (nº3 do artigo 49º) que qualquer licenciamento nas suas imediações directas determina a 

consulta prévia à tutela da Administração Central, por forma a, de acordo com a lei, se prever a 

salvaguarda de eventuais vestígios encontrados. 

 

No que respeita ao restante património arquitectónico identificado no PDM’94, este não cria qualquer 

regulamentação específica, apenas remetendo, através do nº 2 do artigo 49º do regulamento, para a 

legislação aplicável, isto é, exclusivamente para elementos em processo de classificação. Uma vez que, 

até ao momento, apenas 4 destes passaram a estar em vias de classificação, constata-se que a eficácia 

do inventário referido naquele articulado é praticamente nula.  

 

Por outro lado, ao considerar a identificação dos elementos de valor patrimonial apenas no relatório do 

plano como propostas de classificação, o PDM’94 retirou eficácia à sua salvaguarda. 

 

Da mesma forma, a programação das UOPG e as orientações relativas a outras áreas de intervenção e 

áreas problema no relatório do PDM’94 (tais como as encostas do Douro e o centro histórico de Gaia) 

definindo objectivos e directivas estratégicas que pontualmente referiam o factor do património e da 

paisagem a salvaguardar, ficaram limitadas a recomendações ou fundamentações não vinculativas. 

 

Outro aspecto com influência sobre conjuntos urbanos pré-existentes, é a sub-categoria de Áreas 

Urbanas de Edificabilidade Extensiva Consolidada estabelecida na carta de ordenamento do PDM’94 e 

correspondente regulamento. Apesar desta sub-categoria de espaço ter implícita a estratégia de 

protecção dos tecidos urbanos consolidados de génese tradicional, o facto é que ao assumir-se uma 
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cércea de referência de 4 pisos para estas áreas (a utilizar quando esgotados os critérios de dominância) 

criou-se margem na gestão urbanística para daí resultar a multiplicação de tipologias multifamiliares que 

em muitos casos puseram em risco o equilíbrio morfológico e paisagístico daqueles conjuntos edificados.  

 

De referir ainda que outros conjuntos de interesse patrimonial, de relevante valor arquitectónico e 

paisagístico (alguns associados a edifícios e quintas de valor equivalente), são abrangidos no PDM’94 

por Áreas Urbanas de Edificabilidade Extensiva ou Intensiva, categorias cuja regulamentação não 

garante a salvaguarda da maior parte dos tecidos urbanos pré-existentes, resultando na falta de 

protecção destes espaços no âmbito da gestão urbanística corrente. 

 

Na figura 83 que se segue estão delineadas a vermelho as Áreas Urbanas de Edificabilidade Extensiva 

Consolidada do PDM’94 e a preto os conjuntos edificados de interesse patrimonial.  

 

 
Figura 83 – Sobreposição dos conjuntos edificados inventariados com Áreas Urbanas de Edificabilidade Extensiva 

Consolidada do PDM´94 

Fonte: Carta de Ordenamento do PDM’94 e Inventário do Património Arquitectónico , Gaiurb E.M., 2007. 
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Espaço rural 

 

O conteúdo do PDM’94 consubstanciou a disponibilização de solo para edificação em detrimento de 

outros usos, razão pelo que o enfoque é sempre a partir do conceito de urbano e de urbanizável. 

 

O PDM’94 não usou o conceito de espaço rural. Esta existe por exclusão relativa aos aglomerados 

urbanos (conjunto das áreas urbanas e urbanizáveis que define o perímetro urbano). 

“A proposta de ordenamento (…) assenta na distinção de dois grandes tipos de áreas: [a] áreas urbanas 

e urbanizáveis (…) com diferentes condições e regras de edificabilidade e (…) com diferentes vocações 

de uso (…); [b] áreas não urbanas e de salvaguarda estrita, que em princípio não admitem formas de 

ocupação e usos que comprometam a sua função natural como espaços agrícolas, florestais e 

ambientais”. (ponto 2 do Preâmbulo do Regulamento publicado na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 28/94 de 6 de Maio) 

 

Neste contexto, o espaço rural existente é constituído por: 

1. áreas de salvaguarda estrita: 

a) com regimes contemplados por legislação específica em vigor (RAN e REN), 

b) com regulamento próprio supletivo ao do PDM a criar (áreas de valorização paisagística)58 

2. áreas não urbanas de transformação condicionada (áreas agrícolas e florestais não 

enquadradas nos regimes RAN e REN); 

3. e ainda vastas áreas não edificadas dentro dos perímetros urbanos estabelecidos no PDM’ 94 (e 

que incluem áreas expectantes com uso agrícola ou florestal não permanente). 

 

Relativamente às áreas de salvaguarda estrita, o PDM’ 94 não especificou quais os usos dos solos 

integrados em RAN ou REN pelo que as áreas eram remetidas automaticamente para os seus regimes e 

excepções.  

 

Não obstante, em RAN esse carácter excepcional é salvaguardado de forma preventiva. Supletivamente 

à legislação geral, o licenciamento ao abrigo do seu regime está condicionado “à não afectação negativa 

da área envolvente, quer do ponto de vista paisagístico, [quer] da utilização ou dos efeitos de 

insalubridade” e subordina-se ainda ao conteúdo regulamentar comum com áreas urbanas e urbanizáveis 

– nomeadamente regras de edificabilidade. (artigo 40.º do Regulamento) 

 

Mas o tom geral do PDM’94 insiste em “formas de ocupação” e “usos comprometedores” admissíveis com 

carácter excepcional – como?  

                                                 
58 A submeter para a Serra de Negrelos, Monte Murado, Montes de Grijó e Encostas do Douro 
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As áreas não urbanas de transformação condicionada, sendo uma bolsa potencial de terrenos59, admitem 

uma margem de acerto por razões de cadastro aplicando-se-lhe as regras das áreas urbanas e 

urbanizáveis contíguas. (artigo 50.º do Regulamento) 

 

Quintas 

 

O PDM’94 não possui um inventário das quintas existentes ou da notícia de quintas extintas de que 

persistam vestígios. O PDM não consagra uma categoria específica, pelo que as quintas estão 

enquadradas dentro ou fora do perímetro urbano nas seguintes categorias de espaço: 

 

1. áreas de salvaguarda: 

a) com regimes contemplados por legislação específica em vigor (RAN e REN), 

b) com regulamento próprio supletivo ao do PDM a criar (áreas de valorização 

paisagística)60 

2. áreas não urbanas de transformação condicionada (áreas agrícolas e florestais não abrangidas 

pelos regimes RAN e REN); 

3. outras áreas urbanas e urbanizáveis. 

 

O Regulamento do PDM faz referência a quintas somente a propósito da aplicação de normas 

excepcionais referentes a cérceas em áreas urbanas e urbanizáveis de edificabilidade intensiva e 

extensiva e a morfotipologias em áreas urbanas de edificabilidade extensiva. 

 

“Admite-se uma subida de cércea (…) desde que (…) tal acréscimo seja condição necessária para a 

preservação de áreas livres, o que poderá incluir o aproveitamento de quintas de algum valor 

paisagístico, seja na parcela objecto da intervenção ou noutras parcelas pertencentes ao promotor.” 

(ponto 3 dos artigos 20.º e 25.º do Regulamento) 

 

“Poderão ser licenciados outros usos e tipologias (…) permitindo nomeadamente a preservação de 

maiores áreas livres de interesse geral, o que poderá incluir o aproveitamento de quintas de algum valor 

paisagístico”. (ponto 2 do artigo 24.º do Regulamento) 

 

No restante, o PDM ou criou regras para a edificabilidade em áreas não urbanas de transformação 

condicionada61 ou remeteu para os regimes RAN e REN e respectivas excepções.   

                                                 
59 Nestas áreas seria a transformação em urbano que se condicionaria mediante a aplicação dum regime de excepções para equipamentos 
colectivos ou operações urbanísticas com características não enquadráveis nas regras previstas para as áreas urbanas e urbanizáveis (artigo 
38.º do Regulamento); embora esta regra não foi ratificada, reflecte sobremaneira o enfoque urbanizador do PDM. 
60 A submeter para a Serra de Negrelos, Monte Murado, Montes de Grijó e Encostas do Douro. 



Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia 149 
Relatório Ambiental   |   Junho de 2008 
 

5.5.2.i. Tendência futura com PDM´94 

 

Relativamente ao FCD em análise, de seguida aborda-se a tendência futura com vigência do PDM’94 no 

que respeita aos três critérios de avaliação estabelecidos: 

 

- património arquitectónico e arqueológico 

- espaço rural 

- quintas 

 

Património arquitectónico e arqueológico 

 

A ausência de regulamentação no PDM’94 representa uma ameaça à salvaguarda do património 

arquitectónico e arqueológico existente no concelho, uma vez que a maior parte dele, considerando os 

mais de 800 elementos que constituem os inventários realizados no âmbito do processo de revisão do 

PDM, não estava sequer identificado até à data de elaboração desses documentos. 

 

Face às circunstâncias actuais, a presunção da existência de vestígios arqueológicos mencionada na lei 

só tem efeitos quando a respectiva tutela entender actuar (nºs. 1 e 2 do artigo 75º da Lei do Património 

Cultural), o que presentemente só terá tendência a verificar-se nos 16 casos identificados na carta de 

ordenamento do PDM em vigor, uma vez que são os únicos referidos no respectivo regulamento.  

 

Relativamente ao património arquitectónico, a única medida estabelecida no regulamento do PDM’94 era 

a proposta de classificação de 29 imóveis (sítios, edifícios ou conjuntos) em todo o concelho. 

 

A morosidade dos processos de classificação, a falta de iniciativa do Município em desenvolver propostas 

sistemáticas com esse objectivo e o facto do PDM em vigor ser omisso quanto à regulação de operações 

urbanísticas nos imóveis identificados inviabiliza qualquer forma de salvaguarda e valorização desse 

património por falta de argumento normativo e por indisponibilidade de fundamentação técnica. 

 

Supletivamente ao PDM’94 estão em vigor no concelho dois planos especiais – POOC e POACL – nos 

quais se estabelece a obrigatoriedade de comunicar à tutela a descoberta de vestígios arqueológicos. 

Nos restantes PMOT aprovados não há qualquer referência a este tipo de situação. 

 

A nível do património arquitectónico, o POOC refere uma área de salvaguarda e reabilitação urbana 

(relativa ao parque edificado tradicional do núcleo antigo da Aguda e a implementar no âmbito de UOPG 

                                                                                                                                               
61 Uma habitação por parcela (alíneas a) e b) do artigo 37.º) reconhecendo-se situações em que se admite licenciar quando “seja factor para a 
(…) preservação [da parcela]” (alínea a) do artigo 37.º). A norma inclui instalações de apoio à actividade agrícola (alínea b) do artigo 37.º). 
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a desenvolver pelo município). Os quatro PU e PP em vi

património arquitectónico (edifícios e conjuntos edificados) e paisagístico (áreas verdes urbanas), 

propondo a sua conservação e recuperação ou remetendo medidas de intervenção para a execução 

desses planos. 

 

Acresce dizer que a própria qualificação do solo estabelecida no PDM’94 não se articulou com a 

identificação dos imóveis que se propunha defender, dado que há uma descontextualização destes 

elementos face às transformações previstas por aplicação do plano e

situação alguns casos de quintas ou conjuntos de logradouros, de dimensão mais expressiva, que 

integravam na categoria de Área 

 

Actualmente os valores geomorfológicos existentes n

legal ou regulamentar de protecção patrimonial, pelo que a sua manutenção de encontra ameaçada.

 

Mantendo-se a situação actual, de vigência do PDM’94, teríamos uma ausência de fundamentação 

regulamentar para defender o património existente 

 

Estas situações previstas noutros IGT

do PDM, no restante território concelhio não abrangido por PEOT ou PMOT em vigor.

 

Figura 84 – Comparação entre as áreas com actual salvaguarda de valores patrimoniais
patrimonial inventariadas 
Fonte: Carta de Ordenamento do PDM’94, Carta de Condicionantes actualizada, Carta de áreas 
Arqueológico e Geomorfológico, Gaiurb E.M.
 

 

 

Espaço rural 

 

                                                
62 Representam as áreas que são objecto de normativa ou salvaguarda relativa a património cultural, designadamente as abrangidas por PEOT 
e PMOT em vigor e aprovados, os imóveis classificados e em vias de classificação e os sítios arqueológicos identificados no P
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Os quatro PU e PP em vigor e o PU de Arcozelo, aprovado, identificam 

património arquitectónico (edifícios e conjuntos edificados) e paisagístico (áreas verdes urbanas), 

propondo a sua conservação e recuperação ou remetendo medidas de intervenção para a execução 

cresce dizer que a própria qualificação do solo estabelecida no PDM’94 não se articulou com a 

identificação dos imóveis que se propunha defender, dado que há uma descontextualização destes 

elementos face às transformações previstas por aplicação do plano em vigor. Serão excepções a esta 

situação alguns casos de quintas ou conjuntos de logradouros, de dimensão mais expressiva, que 

integravam na categoria de Área Não Urbana de Transformação Condicionada. 

Actualmente os valores geomorfológicos existentes no concelho não são objecto de qualquer disposição 

legal ou regulamentar de protecção patrimonial, pelo que a sua manutenção de encontra ameaçada.

se a situação actual, de vigência do PDM’94, teríamos uma ausência de fundamentação 

a defender o património existente no concelho e agora conhecido. 

Estas situações previstas noutros IGT evidenciam as lacunas que deverão ser colmatadas 

do PDM, no restante território concelhio não abrangido por PEOT ou PMOT em vigor. 

Comparação entre as áreas com actual salvaguarda de valores patrimoniais62 e as áreas de interesse 

, Carta de Condicionantes actualizada, Carta de áreas plano e Inventários de Património Arquitectónico, 
Arqueológico e Geomorfológico, Gaiurb E.M. 

         
m as áreas que são objecto de normativa ou salvaguarda relativa a património cultural, designadamente as abrangidas por PEOT 

e PMOT em vigor e aprovados, os imóveis classificados e em vias de classificação e os sítios arqueológicos identificados no P
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gor e o PU de Arcozelo, aprovado, identificam 

património arquitectónico (edifícios e conjuntos edificados) e paisagístico (áreas verdes urbanas), 

propondo a sua conservação e recuperação ou remetendo medidas de intervenção para a execução 

cresce dizer que a própria qualificação do solo estabelecida no PDM’94 não se articulou com a 

identificação dos imóveis que se propunha defender, dado que há uma descontextualização destes 

m vigor. Serão excepções a esta 

situação alguns casos de quintas ou conjuntos de logradouros, de dimensão mais expressiva, que se 

o concelho não são objecto de qualquer disposição 

legal ou regulamentar de protecção patrimonial, pelo que a sua manutenção de encontra ameaçada. 

se a situação actual, de vigência do PDM’94, teríamos uma ausência de fundamentação 

ser colmatadas com a revisão 

 

 
e as áreas de interesse 

Inventários de Património Arquitectónico, 

m as áreas que são objecto de normativa ou salvaguarda relativa a património cultural, designadamente as abrangidas por PEOT 
e PMOT em vigor e aprovados, os imóveis classificados e em vias de classificação e os sítios arqueológicos identificados no PDM’94 
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Este cenário recria as regras inscritas no PDM’ 94 e as consequências se não fosse revisto decorrentes 

da aplicação da sua normativa. 

 

análise:  áreas de salvaguarda estrita e não urbana s de transformação condicionada 

âmbito:   objectivo de sustentabilidade ‘qualificação do espaço rural’  

 

Comparando classes de espaço e uso do solo verifica-se que não existe uma correspondência perfeita 

entre a classificação do solo no PDM’94 (áreas não urbanizáveis e de salvaguarda estrita) e o seu uso. 

 

    uso efectivo (*) PDM 94   
 
 Sandim   78 %  57 %   
 Lever   77 %   68 %   
 Crestuma  74 %  67 %   
 
 Pedroso   60 %  43 %   
 Olival   65 %  47 %   
 Seixezelo  51 %  30 %   
  

Grijó   55 %  35 %   
Sermonde  57 %  40 %   

 Perosinho  54 %  41 %   
 Serzedo   54 %  28 %   
 

Vilar de Andorinho 50 %   38 %   
Avintes   50 %  42 %   

 
 (*) usos agrícola e florestal. 
 
 
Figura 85 – Quadro comparativo das percentagens das áreas das freguesias com um uso rural efectivo e das 
percentagens das áreas das freguesias dentro do perímetro urbano.  
 
Fonte: Carta de Ordenamento do PDM’94 e Relatório de Morfo-tipologias de Ocupação do Território (Carta de Ocupação do Solo actualizada), 
Gaiurb E.M., 2005 

 

O quadro 85 evidencia que entre as áreas urbanas e urbanizáveis estão muitos terrenos expectantes e 

também muitos espaços cuja natureza é rural ora porque são os núcleos e os povoamentos que 

suportam esse espaço rural, ora porque são os terrenos envolventes a esses cuja classificação formal 

como urbanizável se entendeu como a forma de suprir as necessidades de expansão dos aglomerados 

que, sendo limitadas, não deixavam de ser aleatórias no espaço, situação agravada pela dispersão do 

povoamento (e daí a dimensão do perímetro urbano proposto).  

 

Por outro lado, o solo fora do perímetro urbano do PDM 94 apresenta-se fragmentado e territorialmente 

descontínuo pelo que o funcionamento do sistema é difícil. E a nível regulamentar, a normativa do solo 

fora do perímetro urbano do PDM 94 remete directamente para os regimes da RAN e REN (e respectivas 

excepções) ou prevê um regime de excepção relativamente à edificabilidade. 
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análise:  áreas de salvaguarda estrita e não urbana s de transformação condicionada 

âmbito:   objectivo de sustentabilidade ‘ordenamento do espaço rural’  

 

O espaço rural consagrado por estes regimes traduziu-se formalmente em vários casos em territórios 

descontínuos o que se repercute negativamente na sua funcionalidade. 

  
 

RAN 1994     REN 1994  
 
Figura 86 – Áreas de salvaguarda estrita RAN e REN no PDM 94. 
Fonte: Planta de Condicionantes do PDM’94. 
 

 

 

análise:  outras áreas urbanas e urbanizáveis 

âmbito:   objectivo de sustentabilidade ‘qualificação do espaço rural’  

 

Sendo que a natureza dos núcleos de povoamento integrados nessas categorias de espaço é a 

indissociabilidade histórica ou funcional das áreas agrícolas e florestais contíguas, o seu contorno é mais 

ou menos vago.  

 

Por esta razão excluem-se para efeitos de análise mais estrita a quantificação destas áreas e restringe-se 

o enfoque sobre as áreas não urbanas e de salvaguarda estrita. 

 

O PDM identifica as áreas de edificabilidade extensiva (consolidada ou não) como “núcleos semi-rurais 

mais ou menos expandidos ou de construção dispersa” (artigo 23.º do Regulamento).63 

 

Esta caracterização não é consequente com outras regras de ocupação que não sejam as que se referem 

estritamente à normativa da edificabilidade e à instalação de infra-estruturas. O PDM consagra ainda uma 

regra excepcional que admite um acréscimo de edificabilidade se libertadas áreas livres para o interesse 

geral. Estas incluem nomeadamente “quintas de algum valor paisagístico” (artigo 24.º do Regulamento). 

                                                 
63 Embora existam áreas cujos precedentes sejam claramente urbanos. 
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As áreas de transição agrupam “ocupação rara e dispersa de habitação unifamiliar e de indústria isolada, 

cujos precedentes correspondem muitas vezes a construção de apoio rural ou a ex-clandestinos” (artigo 

28.º do Regulamento). 

 

Novamente, as regras de ocupação não ultrapassam o âmbito da edificabilidade e aplica-se um regime 

excepcional de licenciamento industrial (artigo 29.º do Regulamento). 

 

Em suma: 

a) em área urbana e urbanizável o PDM’94  estipula regras de urbanização e edificação e não de 

uso; 

b) as características formais dos núcleos também não estão salvaguardas na totalidade devido ao 

regime de excepções. 

 

 

Quintas 

 

Este cenário recria as regras inscritas no PDM’94 e as consequências se não fosse revisto decorrentes 

da aplicação da sua normativa. 

 

análise:  áreas de salvaguarda estrita e não urbana s de transformação condicionada 

âmbito:   objectivo de sustentabilidade ‘protecção das quintas’  

âmbito:   objectivo de sustentabilidade ‘valorização das quintas’  

 

A simples remissão das quintas abrangidas por regimes de salvaguarda para os regimes devidos sem 

qualquer norma suplementar acerca da vocação destes exemplares constitui um factor para o seu 

abandono. 

 

Por outro lado, as regras de ocupação em área não urbana de transformação condicionada são comuns 

com outras áreas agrícolas e florestais – isto é, a aplicação das mesmas regras não garante a sua 

viabilidade económica e este facto é evidente na degradação que boa parte exibe. 

  

Mais grave, e embora esta regra não tenha sido ratificada, ficou implícita a pedagogia das quintas (em 

áreas não urbanas de transformação condicionada) como bolsas de terrenos em que a transformação em 

urbano seria condicionada mediante a aplicação dum regime de excepções para equipamentos colectivos 

ou operações urbanísticas com características não enquadráveis nas regras previstas para as áreas 
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urbanas e urbanizáveis. Se tal não se concretizou, as expectativas criadas à altura ainda são visíveis no 

estado de abandono das quintas. 

 

análise:  outras áreas urbanas e urbanizáveis 

âmbito:   objectivo de sustentabilidade ‘protecção das quintas’  

âmbito:   objectivo de sustentabilidade ‘valorização das quintas’  

 

O licenciamento admite um acréscimo de edificabilidade quando são preservadas áreas livres de 

interesse geral. Todavia, a referência às quintas nesta matéria é vaga e, tendo em conta que várias estão 

dentro do perímetro, muitos exemplares correm o risco de ser ignorados. 

 

Por outro lado, as normas de ocupação em perímetro urbano não ultrapassam o âmbito da edificabilidade 

e abrem caminho ao loteamento: usos (artigos 8.º, 19.º, 24.º e 29.º do Regulamento), alinhamentos e 

cérceas (9.º, 20.º, 25.º e 30.º), profundidades de construção e ocupação do lote (10.º), anexos (11.º), 

altura de meação (12.º), estacionamento (13.º), indústrias e armazéns (14.º), dotação para equipamentos 

(15.º), espaços públicos (16.º), arruamentos e infra-estruturas (21.º, 26.º 3 31.º) e disciplina do loteamento 

(22.º, 27.º e 32.º). 

 

Assim, não existem outras regras de ocupação que não sejam as que se referem estritamente à 

normativa da edificabilidade e à instalação de infra-estruturas. O PDM’94 consagra ainda um regime 

excepcional que admite um acréscimo de edificabilidade se libertadas áreas livres para o interesse geral. 

Estas incluem nomeadamente “quintas de algum valor paisagístico” (artigos 20.º 24.º do Regulamento). 
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5.5.3. Efeitos esperados com a proposta de revisão do PDM 
 

Relativamente ao FCD em análise, de seguida referem-se os efeitos esperados com a proposta de 

revisão do PDM no que respeita aos três critérios de avaliação estabelecidos: 

 

- património arquitectónico e arqueológico 

- espaço rural 

- quintas 

 

Património arquitectónico e arqueológico 

Comparativamente com o número de elementos de interesse patrimonial, actualmente objecto de 

referência legal ou regulamentar (incluindo classificados e em vias de classificação e os identificados em 

PEOT e PMOT vigentes e aprovados, num total inferior a 50) salienta-se o total de 833 elementos 

inventariados no processo de revisão do PDM após devida avaliação fundamentada em bibliografia e 

apreciação no local. 

 

Este número, inferior à soma dos inventários realizados, resulta da repetição de alguns elementos de 

património arquitectónico e arqueológico, de acordo com os critérios dos respectivos levantamentos, atrás 

referidos. 

 

A proposta de revisão do PDM incide sobre duas vertentes com incidência no património arquitectónico, 

arqueológico e geomorfológico – o regulamento (com correspondente Carta de Salvaguardas que integra 

a Planta de Ordenamento) e os inventários (complementares dos respectivos relatórios temáticos e que 

acompanham o plano).  

 

O Regulamento prevê medidas de salvaguarda afectas a cada tipo de elemento identificado e 

delimitado na Carta de Salvaguardas. 

 

Os Inventários do Património Arquitectónico e do Património Arqueológico e Geomorfológico constam de 

bases de dados, nas quais assumem particular relevância as fichas que sistematizam a informação 

disponível e apresentam a caracterização dos elementos identificados. É de prever que estas plataformas 

estejam em constante desenvolvimento, no sentido de serem completadas e actualizadas e servirem 

sempre como base informativa de qualquer abordagem sobre o património inventariado. 

 

Os relatórios temáticos Património Arquitectónico e Património Arqueológico e Geomorfológico 

constituem o enquadramento estratégico de uma política municipal de salvaguarda do património 

arquitectónico, arqueológico e geomorfológico. 
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A proposta de revisão do PDM, além de alargar o universo de elementos inventariados, de forma tanto 

quanto possível exaustiva e alargada a todo o território concelhio, 

operacionais na gestão urbanística 

 

Uma vez que a proposta de revisão do PDM, em sede da qualificação do solo, determina as regras gerais 

relativas ao uso e edificabilidade, pretende

patrimonial se vincule pela disciplina supletiva aplicável através das salvaguardas estabelecidas no plano 

– título V do regulamento e carta de salvaguardas 

urbano, à paisagem natural e aos territórios da ruralidade.

 

Figura 87 – Carta de salvaguardas da proposta de revisão do PDM
 
 

Do ponto de vista regulamentar prevêem

identificado, incidindo sobre um total de 700 elementos e dividindo

construtivo e de contextualização de cada um.

Inventário de Património Arquitectónico

Elementos com Protecção Integral 
Elementos com Protecção Estrutural 
TOTAL 

 

Quadro 54 – Número de elementos inventariados no concelho de Vila Nova de Gaia, por categoria de protecção 
proposta 
Fonte: Inventário de Património Arquitectónico
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proposta de revisão do PDM, além de alargar o universo de elementos inventariados, de forma tanto 

quanto possível exaustiva e alargada a todo o território concelhio, contempla instrumentos vinculativos

gestão urbanística para uma efectiva protecção do património identificado.

Uma vez que a proposta de revisão do PDM, em sede da qualificação do solo, determina as regras gerais 

relativas ao uso e edificabilidade, pretende-se que a salvaguarda dos elementos com interesse 

patrimonial se vincule pela disciplina supletiva aplicável através das salvaguardas estabelecidas no plano 

título V do regulamento e carta de salvaguardas – acrescendo atributos de qualificação ao ambiente 

m natural e aos territórios da ruralidade. 

 
da proposta de revisão do PDM 

Do ponto de vista regulamentar prevêem-se dois níveis de protecção do património arquitectónico 

identificado, incidindo sobre um total de 700 elementos e dividindo-os mediante o valor compositivo, 

construtivo e de contextualização de cada um. 

Património Arquitectónico Nº de elementos 

286 
414 
700 

Número de elementos inventariados no concelho de Vila Nova de Gaia, por categoria de protecção 

Arquitectónico de Vila Nova de Gaia, Gaiurb E.M., 2007 
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proposta de revisão do PDM, além de alargar o universo de elementos inventariados, de forma tanto 

instrumentos vinculativos e 

o património identificado. 

Uma vez que a proposta de revisão do PDM, em sede da qualificação do solo, determina as regras gerais 

da dos elementos com interesse 

patrimonial se vincule pela disciplina supletiva aplicável através das salvaguardas estabelecidas no plano 

acrescendo atributos de qualificação ao ambiente 

se dois níveis de protecção do património arquitectónico 

os mediante o valor compositivo, 

Número de elementos inventariados no concelho de Vila Nova de Gaia, por categoria de protecção 
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A normativa incide diferenciadamente sobre as quatro tipologias componentes destes elementos – 

edifícios ou outras construções; áreas complementares a edifícios; áreas complementares/ quintas 

(rurais); espaços públicos – e tem como princípio a conservação da forma essencial das construções. 

 

É de referir a expectativa de que as obras públicas, normalmente muito predadoras dos valores 

identitários dos espaços públicos, sejam efectivamente condicionadas pela normativa da revisão do 

plano, tal como todas as operações urbanísticas sujeitas a licenciamento municipal, e mediante as 

condições gerais estabelecidas em regulamento cujo excerto se apresenta no quadro seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 55 – Regulamento (artigos gerais) previsto para património arquitectónico 

 

O nível de protecção integral (I) visa garantir o restauro da configuração original das construções, 

admitindo a possibilidade de obras de ampliação desde que não afectem a percepção global daquela. 

São abrangidas por este nível de protecção as construções de maior valor arquitectónico e que mantêm 

características originais muito expressivas, no contexto envolvente ou pela sua autonomia formal. 

  

TÍTULO V – SALVAGUARDAS, CAPÍTULO II – VALORES PATRIMONIAIS 
SECÇÃO II – PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO 

Artigo 130.º – Âmbito 
1. O património arquitectónico a que se refere a presente Secção integra os imóveis, conjuntos e sítios 
identificados no Anexo III do presente Regulamento e que constam da Planta de Ordenamento/Carta de 
Salvaguardas, repartido pelas seguintes tipologias: 
a) Edifícios ou outras construções; 
b) Áreas complementares; 
c) Áreas complementares de quintas; 
d) Espaço público. 
2. O património arquitectónico referido no número anterior subordina-se a dois níveis de protecção: 
a) Protecção Integral (I); 
b) Protecção Estrutural (II). 
Artigo 131.º – Condições gerais 
1. Qualquer intervenção em imóveis ou áreas inventariadas deve contribuir para a sua salvaguarda e 
valorização, respeitando, independentemente da tipologia ou categoria de protecção proposta, as 
características essenciais e as recomendações expostas nas respectivas fichas do Inventário. 
2. Sem prejuízo do disposto no artigo 16º, a demolição total dos edifícios ou outras construções, de áreas 
complementares e de espaços públicos inventariados só será permitida nas seguintes circunstâncias: 
a) Por razões excepcionais de evidente interesse público; 
b) Por risco de ruína iminente. 
3. Nas obras de demolição total ou parcial nos imóveis ou áreas inventariadas deve ser exigido o seu prévio 
levantamento (fotográfico e desenhado) podendo ainda ser solicitada investigação histórica sobre a sua 
génese e desenvolvimento até à situação actual. 
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Quadro 56 – Regulamento previsto para o património arquitectónico, por tipologia componente 

 

O nível de protecção estrutural (II) admite maior flexibilidade nas intervenções mas implica a salvaguarda 

dos elementos estruturantes da construção. 

 

São abrangidas por este nível de protecção todas as restantes construções, parcialmente alteradas mas 

cujos elementos estruturais, dos edifícios, conjuntos, espaços públicos ou quintas, garantem as 

características essenciais do espaço ou da paisagem. 

 

No universo do património arquitectónico inventariado e objecto de medidas de salvaguarda propostas, é 

de salientar a representatividade que os núcleos primitivos assumem no território. 

 

Estas ocupações que agora se visa conservar (promovendo intervenções de reabilitação que também 

possam acolher novos usos) constituem elementos primordiais na qualificação do espaço rural num 

sistema de complementaridade com o solo classificado como rural que, nesta proposta de revisão do 

PDM, é integralmente coincidente com a estrutura ecológica municipal. 

 

Esta opção do plano confere à protecção e valorização destes conjuntos de valor patrimonial um papel 

estratégico no modelo territorial proposto e no âmbito do desenvolvimento sustentável do concelho. 

 

TÍTULO V – SALVAGUARDAS, CAPÍTULO II – VALORES PATRIMONIAIS 
SECÇÃO II – PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO 

Artigo 132.º – Edifícios ou outras construções 
1. Quando para edifícios ou outras construções esteja previsto o nível de Protecção Integral (I) as 
intervenções a levar a efeito deverão privilegiar a conservação e preservação dos mesmos. 
2. Nas situações previstas no número anterior são permitidas obras de alteração e de ampliação que não 
prejudiquem a traça original da edificação pré-existente, devendo privilegiar-se soluções arquitectónicas que 
evidenciem a sua autonomia formal. 
3. Quando para os edifícios ou outras construções esteja previsto o nível de Protecção Estrutural (II), deve 
acautelar-se, nas operações urbanísticas neles promovidas, a manutenção dos elementos de interesse, 
nomeadamente os identificados nas respectivas fichas. 
Artigo 133.º – Áreas Complementares 
1. As áreas complementares são constituídas pelos logradouros de edifícios inventariados e outras áreas 
adjacentes aos mesmos, confinantes com o espaço público e ainda áreas de natureza idêntica àquelas, ainda 
que não relacionadas directamente com edifícios, com valor patrimonial. 
2. Nestas áreas: 
a) Devem ser demolidas as construções intrusivas na legibilidade global desse espaço; 
b) São admitidas novas construções, nos termos da respectiva categoria de espaço, desde que permitam a 
manutenção dos elementos de interesse identificados, nomeadamente nas respectivas fichas; 
c) Quando exista ou seja clara a relevância do coberto vegetal de origem, este deve ser mantido e valorizado; 
d) Devem salvaguardar-se os alinhamentos e a escala das frentes urbanas que conformam o espaço público; 
e) Deve ser preservada a imagem formal dos muros tradicionais ou vedações a manter. 
Artigo 134.º – Áreas complementares/ quintas 
1. As áreas complementares/ quintas correspondem a espaços de quintas ou de partes destas com relevo na 
paisagem rural. 
2. Nestas áreas aplica-se o n.º 2 do artigo anterior, sendo proibidos os usos de indústria e armazenagem. 
Artigo 135.º – Espaço Público 
1. Nos espaços públicos sujeitos ao nível de Protecção Integral (I) deve salvaguardar-se a composição 
original dos elementos que os configuram, nomeadamente, os alinhamentos existentes, a escala de muros ou 
fachadas, a pavimentação com materiais originais e a arborização existente. 
2. Nos espaços públicos sujeitos ao nível de Protecção Estrutural (II), devem salvaguardar-se as 
componentes referidas no número anterior mas admite-se a demolição total ou parcial das suas 
componentes, nas situações referidas no n.º 2 do artigo 131.º desde que seja considerada imprescindível por 
razões de interesse público. 
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Os núcleos primitivos são em número de 86 e a sua distribuição é a seguinte: 

 

Listagem sumária    Listagem integral  
 
freguesia  n.º de lugares  freguesia  designação 
Arcozelo    5   Arcozelo    Lugar de Arcozelo 
Avintes   5       Lugar de Eirado 
Canelas   2       Lugar de Mira 
Canidelo   3       Lugar de Sá 
Crestuma   2       Lugar de Vila Chã 
Grijó    7   Avintes   Lugar da Ponte de Pedra 
Gulpilhares   4      Lugar de Chãos 
Lever    1      Lugar do Espinhaço 
Madalena   4      Lugar do Esteiro 
Olival    5      Lugar do Paço 
Oliveira do Douro  2    Canelas   Lugar de Santa Isabel 
Pedroso   10      Lugar do Curro 
Perosinho   7   Canidelo  Lugar da Alumiara 
Sandim    12      Lugar do Outeiro 
São Félix da Marinha  3      Lugar do Paço 
Seixezelo   2   Crestuma  Lugar da Lagoa 
Sermonde   1      Lugar dos Maus-Mosteiros 
Serzedo   4   Grijó   Lugar da Ervilhaca 
Valadares   3      Lugar da Porfia 
Vilar de Andorinho  2      Lugar da Póvoa de Baixo 
Vilar do Paraíso   1      Lugar da Santa Rita 

Lugar de Curveiros  
Lugar de Santo António  
Lugar do Loureiro  

Gulpilhares   Lugar de Gulpilharinhos  
Lugar de Pereirinho  
Lugar de Rio   
Lugar do Outeiro   

Lever    Lugar de Painçais 
 
    (continua)  
    (continuação)  

 
Madalena   Lugar da Costa/ Atiães  

Lugar de Marmoiral  
Lugar do Cruzeiro  
Lugar da Lebre   

Olival    Lugar de Arnelas   
Lugar de Gondesende  
Lugar de Lavadorinhos  
Lugar de São Vicente  
Lugar do Carvalho  

Oliveira do Douro  Lugar de Gervide   
Lugar de Sá   

Pedroso   Lugar da Costa de Cima  
Lugar da Paradela de Bxo

 Lugar da Venda Nova 
 Lugar de Além   

Lugar de Casaldrijo  
Lugar de Jaca   
Lugar de Sanhoane  
Lugar de Tabosa   
Lugar do Mexedinho  
Lugar do Pisão   

Perosinho   Lugar da Cancela Quinta 
   Lugar de Brandariz 
   Lugar de Guimarães 
   Lugar de Muar   
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Lugar de Pousada 
 Lugar de Sergueiros 
 Lugar do Crasto   

Sandim    Lugar da Bouça   
Lugar da Igreja   
Lugar de Chão Moínhos 

 Lugar de Gassamar 
 Lugar de Gende   

Lugar de Gestosa de Bxo 
 Lugar de Sandim de Baixo 
 Lugar de Santa Marinha 
 Lugar de Vila Meã 
 Lugar do Cabo   

Lugar do Crasto   
Lugar do Mosteiro 

São Félix da Marinha  Lugar de Espinho/S Tomé 
    Lugar de Brito   

Lugar de Juncal   
Seixezelo   Lugar da Banda d'Além 
   Lugar de Vendas de Grijó 
Sermonde   Lugar de Brantães  
Serzedo   Lugar da Igreja   

Lugar de Figueira Chã  
Lugar de Fontes   
Lugar do Outeiral   

Valadares   Lugar da Aldeia   
Lugar de Tartumil   
Lugar de Vila Chã 

Vilar de Andorinho  Lugar de Mariz   
Lugar de S.Lourenço  

Vilar do Paraíso   Lugar do Outeiro  
  

 

 

 

No que concerne ao património arqueológico estabelecem-se duas categorias de protecção 

regulamentar, correspondentes a procedimentos na actuação relativa aos vestígios existentes (conforme 

excerto no quadro 57), e incidindo sobre 162 áreas devidamente delineadas. 
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Quadro 57 – Regulamento previsto para património arqueológico 

 

As Zonas Arqueológicas Potenciais estão excluídas do regulamento, uma vez que constam de valores 

presumidos, e deverão ser abordadas mediante as recomendações contidas no inventário e no relatório 

de património arqueológico. 

Os 7 elementos identificados com valor geomorfológico, dada a sua especificidade, constituem uma 

categoria de protecção própria e inédita no concelho. Uma vez que estes elementos constituem 

testemunhos físicos da história natural do território, considera-se que a salvaguarda patrimonial indicada 

na proposta de revisão do PDM, poderá ser uma mais-valia na qualificação dos espaços naturais – praias 

atlânticas, onde se encontra a maior parte destas ocorrências – e na valorização dos espaços onde 

ocorrem os restantes elementos, como diferenciação positiva em meios urbanos e rurais actualmente 

anónimos. 

 

Inventário de Património Arqueológico e 
Geomorfológico 

Nº de elementos 

Zonas Arqueológicas Classificadas 14 
Zonas Arqueológicas Inventariadas 148 
Zonas Arqueológicas Potenciais 33 
Zonas de Valor Geomorfológico 7 
TOTAL 202 

 

Quadro 58 – Número de elementos inventariados no concelho de Vila Nova de Gaia, por categoria de protecção 
proposta 
Fonte: Inventário de Património Arqueológico e Geomorfológico de Vila Nova de Gaia, Gaiurb E.M., 2007 

 

TÍTULO V – SALVAGUARDAS – CAPÍTULO II – VALORES PATRIMONIAIS 
SECÇÃO I – PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

Artigo 128.º – Ocorrência de vestígios arqueológicos 
1. Quando se verificar a ocorrência de vestígios arqueológicos, as entidades públicas e privadas 
envolvidas adoptam os procedimentos estabelecidos na legislação aplicável, devendo ainda o 
município: 
a) Estabelecer uma área de protecção preventiva constituída por uma linha poligonal traçada a uma 
distância nunca inferior a 100 m dos limites exteriores da mancha de dispersão de materiais de 
superfície ou das estruturas arqueológicas identificadas; 
b) Dar conhecimento do facto aos organismos da tutela; 
c) Providenciar trabalhos arqueológicos de emergência, com vista a determinar a sua importância 
científico-patrimonial e, em face da informação obtida, verificar a eventual necessidade de 
implementação de medidas de minimização, de salvaguarda ou de valorização. 
2. Quando o valor científico-patrimonial dos elementos arqueológicos detectados o justificar, estes 
passarão a integrar o património arqueológico identificado, aplicando-se, sem prejuízo do 
cumprimento das disposições legais aplicáveis à situação, a disciplina constante do n.º 5 do artigo 
seguinte. 
Artigo 129.º – Zonas de Valor Arqueológico 
1. As Zonas de Valor Arqueológico, inventariadas no Anexo II, estão delimitadas Planta de 
Ordenamento/ Carta de Salvaguardas, integrando as seguintes zonas: 
a) Zonas Arqueológicas Classificadas (ZAC); 
b) Zonas Arqueológicas Inventariadas (ZAI); 
2. As Zonas Arqueológicas Classificadas correspondem aos sítios ou conjuntos de valor 
arqueológico classificados como imóveis de interesse nacional (monumentos nacionais), de 
interesse público ou de interesse municipal, correspondendo os respectivos polígonos às zonas de 
protecção legalmente definidas. 
3. As Zonas Arqueológicas Inventariadas integram os sítios ou áreas de valor arqueológico 
confirmado, sendo a área condicionada definida por um perímetro automático ou traçado 
especificamente em resultado da informação científica disponível. 
4. Nas Zonas de Valor Arqueológico são interditas as operações urbanísticas e quaisquer acções 
que possam destruir ou prejudicar os valores arqueológicos identificados, excepto se forem 
impostas medidas de minimização de impactes negativos ou de conservação dos mesmos que se 
mostrem adequadas. 
5. Pode o município, mediante previsão em regulamento municipal, identificar operações 
urbanísticas que, pela dimensão da alteração da topografia local possam justificar um especial 
acompanhamento arqueológico de prevenção. 
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Simultaneamente prevê-se que o conteúdo dos inventários – a nível da sistematização tipológica, 

caracterização e recomendações integradas nas respectivas fichas –, assim como as orientações 

estratégicas contidas nos relatórios temáticos que acompanham o plano, sirvam de incentivo à 

valorização de cada elemento identificado, de forma positiva, a partir da informação aí disponibilizada. 

 

Esta função pró-activa poderá exercer-se a montante da gestão urbanística, na divulgação pública dos 

inventários temáticos na internet, de modo a que qualquer cidadão aceda à informação e ao 

(re)conhecimento dos valores patrimoniais, promovendo-se assim a cultura e a responsabilização de 

todos pela salvaguarda destes interesses públicos consagrados na lei (artigo 15º do RJIGT). 

 

 

Espaço rural 

 

âmbito:   objectivo de sustentabilidade ‘ordenamento do espaço rural’  
 
A revisão do PDM criou regras supletivas aos regimes das servidões e restrições de utilidade pública 

(artigo 7.º). 

 

Assim, nas áreas abrangidas pelos regimes RAN e REN (bem como pelo domínio público hídrico) a 

disciplina de uso, ocupação e transformação do solo vigente é a da zona inscrita na carta de 

ordenamento. 

 

O espaço rural existente também é identificado mediante o inventário do património arquitectónico e 

arqueológico elaborado no âmbito da revisão do PDM, porém não do ponto de vista do ordenamento, 

mas da qualificação material de peças levantadas exemplares. 

 

No novo PDM o espaço rural existente é contemplado nas seguintes classes e categorias de espaço: 

 
1. solo rural 

áreas agrícolas 
áreas agro-florestais 
áreas florestais 

  áreas florestais de produção 
  áreas florestais de protecção 

áreas de quintas em espaço rural 
 
2. solo urbano 

áreas urbanizadas de uso geral 
áreas de expansão urbana de uso geral 
quintas em espaço urbano   
áreas de logradouro   

 
3. usos não subordinados à classificação básica do solo 
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áreas naturais ribeirinhas 
 

A carta da EEM de Vila Nova de Gaia identificou as áreas, valores e sistemas fundamentais para a 

protecção e valorização ambiental dos espaços rurais. O ordenamento do espaço rural estrutura-se a 

partir dos seguintes sistemas: 

 Sistema de Corredores Atlânticos 
 Sistema Agrícola da Bacia do Febros 
 Sistema Florestal da Bacia do Uíma 
 
Este conceito de ordenamento traduziu-se nos critérios seguintes: 

“- no sistema de corredores atlânticos alargou-se a Estrutura Ecológica Fundamental nas zonas junto às 

linhas de água e procurou-se estabelecer continuidades, especialmente de ligação da orla costeira ao 

sistema de cumeada central e à “plataforma cidade”; (…) 

- no sistema agrícola da bacia do Febros criou-se uma estrutura baseada no percurso do rio e nos seus 

solos de elevada capacidade agrícola; 

- no sistema florestal da bacia do rio Uíma priorizou-se o corredor ribeirinho e as encostas florestadas.” 

(Fonte: Memória Descritiva da Estrutura Ecológica Municipal, Junho 2007) 
 

     
PDM 94 (*) Rev PDM (†) 

 
 Sandim   57 %  63 % 
 Lever   68 %  68 % 
 Crestuma  67 %  69 % 
 
 Pedroso   43 %  41 % 
 Olival   47 %  47 % 
 Seixezelo  30 %  34 % 
  

Grijó   35 %  30 % 
Sermonde  40 %  17 % 

 Perosinho  41 %  33 % 
 Serzedo   28 %  17 % 
 

Vilar de Andorinho 38 %  33 % 
Avintes   42 %  41 % 

 
 (*) usos rural e florestal. 

(†) áreas agrícolas, agro-florestais, florestais, quintas em espaço rural, 
naturais, outras e arruamentos fora do perímetro urbano. 

 
Quadro 59 – Comparação entre o PDM’94 e a Revisão do PDM (Rev PDM) 
Fonte: Planta de Ordenamento do PDM’94 e Relatório de Morfo-tipologias? e Planta de Ordenamento da proposta de revisão do PDM  

 

âmbito:   objectivo de sustentabilidade ‘qualificação do espaço rural’  
 
1.regimes inscritos nas classes e categorias de espaço  
 
A proposta de revisão do PDM introduz a novidade da distinção de usos dominantes, complementares e 

compatíveis que vem substituir a dicotomia ‘uso dominante’ e ‘excepções’. 
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solo rural 
áreas agrícolas 
áreas agro-florestais 
áreas florestais 

  áreas florestais de produção 
  áreas florestais de protecção 

áreas de quintas em espaço rural 
 

A tónica da proposta de revisão do PDM está na manutenção do uso (ao invés do enfoque urbanizador). 

Assim, para além da demais legislação vigente em servidões e restrição de utilidade pública, as formas 

de ocupação e utilização do solo das áreas integradas nesta categoria de espaço são aquelas que 

decorrem das suas aptidões próprias. Deste conceito emana o seu uso dominante e decorrem eventuais 

usos complementares ou compatíveis para os quais se prevê um conjunto de regras de edificabilidade. 

 

Se por um lado, duma outra possibilidade de uso para além do dominante é comparável ao regime de 

excepções do PDM’94, por outro lado a viabilidade de outro uso não é constituída formalmente pelo plano 

e a normativa da edificabilidade é própria e não emana do ‘urbano’ como no plano anterior, sendo mais 

restrita. 

 

solo urbano 
áreas urbanizadas de uso geral 
áreas de expansão urbana de uso geral 
áreas de logradouro 

 

Na proposta de revisão do PDM, os núcleos de povoamento no espaço rural existente integram a 

categoria de áreas urbanizadas de uso geral. 

 

A disciplina da cércea e alinhamento das edificações sujeita-se à verificação rigorosa da existência de 

dominância (artigo 56.º do Regulamento do PDM). Os critérios de uso são mais estritos: dominante 

habitacional, complementar de equipamentos de nível local e compatível qualquer outro uso desde que 

não a indústria ou armazéns (artigo 54.º). O critério morfotipológico impõe a tipologia moradia (artigo 

53.º). A alteração básica do PDM é a prevenção da dissonância ao nível formal e com repercussões 

previsíveis em termos do carácter dos núcleos e do uso e aproveitamento do meio rural. 

 

A proposta de revisão do PDM criou ainda regras suplementares que consagra os núcleos mais 

exemplares do ponto de vista patrimonial.64 

 

Nas áreas envolventes aos núcleos de povoamento em espaço rural, as áreas urbanas e urbanizáveis65 

expectantes integram áreas de expansão urbana de uso geral.  

                                                 
64 Ver ponto “2. criação dum regime supletivo de salvaguarda”. 
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Tratam-se de áreas residenciais futuras em que novamente o critério morfotipológico é a moradia (artigo 

69.º). São contempladas áreas em que existe uma dimensão mínima do lote (áreas de transição: artigo 

74.º). Face ao controlo mais rígido dos núcleos cria-se a possibilidade duma gama mais vasta de usos 

suprindo necessidades locais e ajustando-se a um panorama de incerteza (artigos 70.º e 73.º). 

 

Há ainda a registar a classificação de áreas que, apesar da sua circunscrição no perímetro urbano, estão 

simultaneamente enquadradas em sistemas ecológicos. Duma forma lata, representam a continuidade do 

espaço rural na cidade em logradouros de quarteirões de grande extensão. No PDM’94, não estão 

consagradas em qualquer categoria específica e integram áreas urbanas e urbanizáveis. 

 

Na proposta de revisão do PDM, incorporam uma subcategoria áreas de verde urbano, isto é, “áreas 

verdes públicas ou privadas que cumprem uma função relevante de descompressão e equilíbrio do meio 

urbano” (artigo 80.º).  

 

Estas áreas têm esta vocação específica e outros usos são sancionados mediante regras mais apertadas 

no que diz respeito à urbanização e edificação:  

 

• “admitem-se edificações que apresentem ligação funcional com o edifício principal (ponto 2 do 

artigo 83.º); 

•  “admite-se a ocupação da área de logradouro com edifícios principais, com carácter de 

excepção e desde que decorram da execução de novos arruamentos” (ponto 3 do artigo 83.º); 

• “a área bruta de construção máxima admitida nas situações previstas no número anterior é de 

20% da área do prédio” (ponto 4 do artigo 83.º). 

 

usos não subordinados à classificação básica do solo 
áreas naturais ribeirinhas 

 

Estas áreas “correspondem a espaços como tal identificados na Planta de Ordenamento, integrando os 

cursos de água, suas margens e áreas adjacentes de leitos de cheia”. (artigo 98.º do Regulamento) 

 

A norma aplicável condiciona mais que o regime previsto no Domínio Público Hídrico: “apenas são 

admitidos usos que promovam a conservação e valorização dos ecossistemas em presença e ainda das 

actividades de lazer e de fruição das respectivas áreas.” (artigo 99.º do Regulamento) 

 

                                                                                                                                               
65 Além de outras áreas que o menos preciso perímetro urbano do aglomerado do PDM’94 não englobou e que foram reclassificadas 
nomeadamente por não integrar efectivamente a RAN ou REN (quando pertenciam a uma área não urbana de salvaguarda estrita) ou por não ter 
um uso agrícola ou florestal com uma expressão territorial contínua. 



166  Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia  
 Relatório Ambiental   |   Junho de 2008 

2.criação dum regime supletivo de salvaguarda 
 
Sendo que os núcleos primitivos integram o perímetro urbano, a proposta de revisão do PDM contempla 

regras adicionais com vista à disciplina da sua ocupação e edificabilidade, apertando o regime de 

excepções. 

 

O inventário do património arquitectónico e arqueológico cria regras suplementares para o conjunto de 

peças identificadas que indirectamente se reflectem positivamente sobre a qualificação do espaço rural. 

 

Nesta matéria, resultam muito pertinentes as regras de protecção criadas para os lugares (núcleos 

primitivos de povoamento). 

  

Nestes lugares, as regras supletivas cobrem as matérias seguintes: 

 

• salvaguarda e valorização das características essenciais (ponto 1 do artigo 131.º e artigo 132.º), 

determinando que apenas por “razões excepcionais de evidente interesse público [e] por risco de 

ruína iminente” se admite a sua demolição (ponto 2 do artigo 131.º); 

• nas denominadas “áreas complementares” como logradouros e outras áreas adjacentes ou de 

natureza idêntica devem ser  demolidas as construções intrusivas na legibilidade global [do] 

espaço” (alínea a) do ponto 2 do artigo 133.º); 

• para as áreas referidas na alínea anterior introduzem-se também regras que consagram áreas 

não impermeabilizadas “quando exista ou seja clara a relevância do coberto vegetal de origem” 

(alínea c) do ponto 2 do artigo 133.º); 

• nos espaços públicos desses núcleos ainda “deve salvaguardar-se a composição original dos 

elementos que os configuram, nomeadamente, os alinhamentos existentes, a escala de muros 

ou fachadas, a pavimentação com materiais originais e a arborização existente” (ponto 1 do 

artigo 135.º). 
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Quintas 

 
âmbito:   objectivo de sustentabilidade ‘protecção das quintas’  
 

A proposta de revisão do PDM criou regras supletivas aos regimes das servidões e restrições de utilidade 

pública. (artigo 7.º) 

 

Assim, nas áreas abrangidas pelos regimes RAN e REN (bem como pelo domínio público hídrico) a 

disciplina de uso, ocupação e transformação é a da zona inscrita na carta de qualificação do solo. 

 

As quintas foram identificadas exaustivamente estando as principais inscritas na carta de qualificação do 

solo como uma categoria específica e nas situações restantes são pelo menos salvaguardadas pelo 

inventário do património arquitectónico e arqueológico. 

 

âmbito:   objectivo de sustentabilidade ‘valorização das quintas’  
 
1.regimes inscritos nas classes e categorias de espaço  
 

As quintas delimitadas na carta de qualificação do solo inserem-se em duas categorias: 

• áreas de quintas em espaço rural; 

• quintas em espaço urbano em áreas de verde urbano. 

 

áreas de quintas em espaço rural   
 

Fora de áreas eventualmente abrangidas pelos regimes RAN e REN “admitem-se operações urbanísticas 

com usos múltiplos, nomeadamente habitação, equipamentos e edificação complementar daquela e ainda 

usos turísticos que constituam um factor da sua preservação e valorização” (ponto 1 do artigo 32.º). É 

ainda salvaguardado que “Nos casos em que as unidades de alojamento turístico possam, nos termos da 

lei, ser desafectados da exploração turística, devem assumir a tipologia de moradia.” (ponto 2 do artigo 

32.º). 

 

A restante normativa refere-se à disciplina da cércea e à restrição da capacidade construtiva: 

a) “a cércea de referência para as novas edificações ou a ampliação das existentes é de 2 pisos, 

admitindo-se mais um piso no caso de estabelecimentos hoteleiros” (alínea a) do artigo 33.º); 

b) “a área bruta de construção total não pode exceder 15% da área do prédio em que se localize, 

excluindo-se, para efeitos desta contabilização, as áreas de Reserva Ecológica Nacional” (alínea 

b) do artigo 33.º). 
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quintas em espaço urbano 
 

Nestas quintas “qualquer transformação do uso do solo que interfira com o coberto vegetal (…) fica 

dependente da sua aceitação por parte do município, baseada na apreciação de um inventário e 

mapificação dos elementos relevantes a manter, das espécies vegetais existentes no perímetro em causa 

e da proposta pormenorizada que justifique as alterações pretendidas, a apresentar pelo interessado”. 

(ponto 2 do artigo 82.º). 

 

A restante normativa refere-se à disciplina genérica da edificabilidade e uso à restrição da capacidade 

construtiva: 

• “as condições de edificabilidade e os usos neles previstos terão de ser compatíveis com os usos 

dominantes instalados e a assegurar uma relação equilibrada com o espaço verde envolvente, 

respeitando o resultado do inventário e mapificação das construções e das espécies arbóreas 

existentes” (ponto 3 do artigo 82.º). 

• “a área bruta de construção máxima admitida é de 20% da área do prédio” (ponto 4 do artigo 

82.º); 

• “Deve garantir-se que pelo menos 25% da área total zonada como quinta fique afecta à 

construção pré-existente” (ponto 5 do artigo 82.º). 

 

Admite-se a diversidade de usos nos termos previstos para as áreas urbanizadas de tipologia mista que, 

regra geral, são a sua envolvente: 

• “o uso é misto devendo ser promovida a multifuncionalidade” (ponto 1 do artigo 51.º); 

• “os usos dominantes são os de habitação, comércio e serviços” (ponto 2 do artigo 51.º); 

• “os usos complementares são os equipamentos em geral” (ponto 3 do artigo 51.º); 

• “admitem-se ainda (…) outros usos, nomeadamente estabelecimentos hoteleiros, de restauração 

e similares” desde que se conforme aos critérios gerais de viabilização dos usos do solo 

previstos no plano (ponto 4 do artigo 51.º). 

  

2.criação dum regime supletivo de salvaguarda 
 

O Inventário do Património Arquitectónico (Anexo III do Regulamento do PDM) assinala de qualquer 

modo 145 quintas e propriedades comparáveis. 
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Figura 88 – Localização das quintas e propriedades comparáveis listadas no Inventário do Património 
Arquitectónico. 
Fonte: Carta de salvaguardas da proposta de revisão do PDM 
 
 
 
Quintas e propriedades comparáveis listadas na Cart a de Salvaguarda 
 

Assim, além de edifícios e outras construções identificados no perímetro das quintas, a sua globalidade é 

abrangida pela regime seguinte: 

• “devem ser demolidas as construções intrusivas na legibilidade global desse espaço” alínea a) 

do ponto 2 do artigo 133.º); 

• “são admitidas novas construções, nos termos da respectiva categoria de espaço, desde que 

permitam a manutenção dos elementos de interesse identificados, nomeadamente nas 

respectivas fichas” (alínea b) do ponto 2 do artigo 133.º); 

• “quando exista ou seja clara a relevância do coberto vegetal de origem, este deve ser mantido e 

valorizado” (alínea c) do ponto 2 do artigo 133.º); 

• “devem salvaguardar-se os alinhamentos e a escala das frentes urbanas que conformam o 

espaço público” (alínea d) do ponto 2 do artigo 133.º); 

• “deve ser preservada a imagem formal dos muros tradicionais ou vedações a manter” (alínea e) 

do ponto 2 do artigo 133.º); 

• são ainda “proibidos os usos de indústria e armazenagem (ponto 2 do artigo 134.º). 

 

Segue a listagem dos exemplares identificados: 
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Afurada    AF03 Quinta da Vinha        
 
Arcozelo   AR02 Quinta de S.José        

AR03 Quinta do Espiríto Santo       
AR07 Quinta do Corvo       
AR08 Quinta de Enxomil      
AR10 Quinta dos Ingleses ou do Torreão ou da Torre   
AR11 Quinta das Grades Verdes    
AR16 Quinta       
AR25 Quinta       

 
Avintes    AV09 Quinta da Devesa     . 

AV11 Quinta do Paço      
AV13 Quinta da Agraceira      
AV14 Quinta de Porcas        
AV15 Quinta da Gandra      
AV16 Quinta de Fiães ou de Santo Inácio    
AV20 Quinta de São Julião   

   
Canidelo   CD01 Quinta do Brandão ou Quinta de Lavadores    

CD03 Quinta do Montado ou Quinta Marques Gomes   
CD05 Quinta da Fábrica de Conservas     
CD08 Quinta do Fojo       
CD14 Quinta D.Amália       
CD17 Quinta do Paço ou Quinta de Canidelo    
CD19 Quinta do Jordão       
CD24 Quinta de Salgueiros      

 
Canelas   CN04 Solar dos Condes de Resende    

CN06 Casa Brito e Cunha     
CN14 Quinta da Madre de Deus ou Quinta dos Themudos 

 
Crestuma   CT04 Quinta das Touças  

CT06 Quinta da Estrela       
CT10 Casa e Capela do Arale      
CT13 Quinta da Lagoa       
CT18 Casa        
CT19 Quinta        
CT21 Quinta da Velha      

  
Gulpilhares   GP01 Quinta da Portela de Baixo ou Quinta de S.Miguel   

GP05 Quinta da Portela de Cima     
 
Grijó    GR03 Casa dos Ingleses      

GR07 Quinta do Mosteiro de Grijó     
GR14 Quinta de Alvapenha      
GR16 Quinta da Carioca      
GR17 Casa        
GR18 Quinta do Calvário      
GR19 Quinta da Relva      
GR20 Quinta Amarela      
GR28 Quinta da Porfia       
GR29 Quinta do Cedro       
GR30 Quinta da Regedoura      
GR32 Quinta de Nossa Senhora da Conceição 
GR36 Quinta de Santo António   

  
Lever    LV01 Quinta das Hortas      

LV02 Casa da Igreja        
LV06 Quinta do Peso       
LV07 Quinta de Mourães      
LV09 Quinta de Painçais      

 
Mafamude   MF11 Quinta da Boeira       

MF14 Quinta        
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MF16 Vila Rute  
      

Oliveira do Douro  OD01 Quinta da Pedra Salgada      
OD02 Quinta da Torre Bela      
OD04 Quinta da Fonte da Vinha      
OD07 Quinta do Sardão      
OD08 Quinta da Alegria       
OD09 Quinta de São Salvador     
OD10 Quinta de Quebrantões      
OD12 Quinta dos Frades      
OD15 Quinta de Santo Aleixo     
OD16 Quinta        
OD19 Quinta de Boucinhas      
OD20 Quinta da Condessa      
OD23 Quinta da Fonte Formosa      
OD27 Quinta do Pedrinho      
OD29 Quinta        
OD30 Quinta       
OD31 Quinta de Santo António     
OD33 Casa do Casal       
OD34 Quinta        

 
Olival    OL02 Quinta do Cadeado      

OL03 Quinta do Paço       
OL09 Quinta do Casalinho      
OL12 Quinta da Leocádia      
OL14 Quinta  
OL15 Quinta  
OL24 Quinta do Sebastião 
OL25 Quinta de Poiares      

 
Pedroso   PD07 Quinta de Codeçais      

PD09 Quinta do Mosteiro de Pedroso     
PD11 Quinta da Alheira       
PD12 Quinta da Arrochada      

 PD13 Quinta        
 PD15 Quinta Amarela       
 PD31 Quinta d'Além       
 PD38 Quinta dos Galos  

PD39 Quinta da Paradela      
  

Perosinho   PR07 Quinta da Pena 
PR27 Quinta       

 
Sandim    SD05 Quinta de Covide       

SD15 Quinta de Mourilhe      
SD31 Quinta do Seixo       
SD43 Quinta do Lagar       
SD44 Quinta da Primavera       
SD46 Quinta do Pisão 
SD58 Quinta         
SD59 Quinta 

 
São Félix da Marinha  SF02 Quinta da Granja ou Quinta do Bispo    

SF06 Quinta       
SF07 Quinta da Camarinha      
SF09 Quinta        
SF11 Quinta       

 
Sermonde   SN02 Quinta da Asperela      
 
Santa Marinha   SM18 Quinta         

SM19 Quinta         
SM21 Quinta         
SM22 Quinta das Regadas      

 SM29 Palacete         
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Seixezelo   SX06 Quinta        
  
Serzedo   SZ05 Quinta do Outeiral      
   SZ12 Quinta        
  
Vilar de Andorinho  VA01 Quinta Maria Dias      
   VA02 Quinta de Soeime       

VA06 Quinta do Outeiro       
VA07 Quinta da Mata        
VA08 Quinta de Baixo ou Quinta dos Condes de Paço de Vitorino   
VA15 Quinta      
VA16 Quinta      
VA17 Quinta     
VA20 Quinta da Saudade  
  

Valadares   VL05 Quinta do Paço       
   VL06 Vila Marina        

VL07 Quinta das Marinhas       
VL09 Quinta dos Cedros ou Quinta do Paim     
VL10 Quinta         
VL11 Quinta  
VL13 Quinta de Tartumil 
 

Vilar do Paraíso   VP01 Quinta da Formiga 
VP02 Quinta da Boa Nova ou Quinta da Condessa de S.Tiago de Lobão  
VP03 Vila Alice   
VP04 Quinta do Albaninho      
VP05 Quinta do Menino de Ouro ou Vila Paraíso    
VP06 Vivenda das Freiras       
VP08 Quinta         
VP10 Quinta do Paraíso ou Quinta do Antas     
VP17 Quinta de São Joãzinho      
VP18 Quinta da Telheira       
VP23 Quintas do lugar do Guardal  
VP24 Quinta  
VP26 Quinta da Calçada    
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6. Síntese da Avaliação Ambiental Estratégica  

 

 

6.1. Avaliação global dos factores críticos para a decisão 

 

Relativamente ao grau de cumprimento dos objectivos de sustentabilidade definidos obtiveram-

se quatro escalões diferentes de cumprimento. Estes escalões resultam do cruzamento da 

importância do objectivo com o seu grau de cumprimento. O grau de cumprimento dos objectivos 

classificou-se de:  

 

(-) – negativo a nulo, (+) – baixo a médio, (+ +) – alto a muito alto. 

 

No primeiro escalão, que inclui objectivos principais, verifica-se a passagem de uma situação 

existente e de uma tendência de evolução claramente negativas para uma expectativa de efeito 

esperado alto ou muito alto.  

Estão neste caso:  

• Controlar a impermeabilização do solo e a dispersão; 

• Manter e proteger os cursos de água; 

• Garantir a protecção e valorização do património arquitectónico e arqueológico. 

 

No segundo escalão, que se considera de acompanhamento do primeiro, encontram-se objectivos nos 

quais o efeito esperado com a proposta de revisão do PDM é alto ou muito alto mas cuja situação de 

partida, ao nível das existências e do IGT em vigor, era já de algum cumprimento. 

Estão neste caso: 

• Melhorar a qualidade do ar através do ordenamento da rede viária e da promoção de modos de 

transporte sustentáveis;  

• Garantir a protecção e valorização das quintas do concelho. 

 

No terceiro escalão estão também objectivos principais mas cujo efeito esperado de evolução é apenas 

médio, dada a dupla negatividade da situação de partida. 

 Estão neste caso: 

• Garantir a manutenção e evitar a fragmentação dos sistemas naturais; 

• Criar espaços verdes urbanos; 

• Ordenar e qualificar o espaço rural e florestal; 

• Assegurar níveis de ruído adequados; 
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Por fim num quarto escalão, encontram-se objectivos sobre os quais já existia um grau de 

sustentabilidade razoável e que se espera manter. 

 Estão neste caso: 

• Garantir a protecção e manutenção dos solos férteis; 

• Minimizar o risco de erosão do solo; 

• Minimizar o risco de cheias. 
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O grau de cumprimento vem sintetizado no quadro seguinte. 

 

 
FCD 

 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 
OBJECTIVOS DE SUSTENTABILIDADE 

SITUAÇÃO 
EXISTENTE 

TÊNDÊNCIA DE 
EVOLUÇÃO COM 

PDM´94 

EFEITOS ESPERADOS COM A 
PROPOSTA DE REVISÃO DO 

PDM 

Biodiversidade 
 

Espaços naturais Evitar a fragmentação de sistemas naturais 
Garantir a manutenção dos sistemas naturais - - + 

Floresta Ordenar e qualificar o espaço florestal - - + 

Solo Solo 

Controlar a impermeabilização do solo e a dispersão - - ++ 

Garantir a protecção e manutenção dos solos férteis + + + 

Minimizar o risco de erosão do solo + + + 

Recursos Hídricos Recursos hídricos 
Manutenção e protecção dos cursos de água + - ++ 

Minimizar o risco de cheias + + + 

Qualidade 
de Vida 

Espaços verdes Criar de espaços verdes urbanos - - + 

Ruído Assegurar níveis de ruído adequados - - + 

Mobilidade/ acessibilidade 
Melhorar a qualidade do ar através do ordenamento da rede viária e da 
promoção de modos de transporte sustentáveis + + ++ 

Património Cultural e 
Paisagem 

Património arquitectónico e 
arqueológico 

Garantir a protecção e valorização do património arquitectónico e 
arqueológico - - ++ 

Espaço rural Ordenar e qualificar o espaço rural - - + 

Quintas Garantir a protecção e valorização das quintas do concelho + + ++ 

Quadro 60 - Grau de cumprimento do objectivo de sustentabilidade 

                                                                                                                                                                                                        Grau de cumprimento do objectivo de sustentabilidade: 

                                                                                                                                                                                            - negativo a nulo    + baixo a médio    ++ alto a muito alto 
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6.2. Oportunidades e riscos para o ambiente e a sustentabilidade  
 

 

Os efeitos significativos de natureza estratégica decorrentes das propostas de revisão do PDM são 

sintetizados no quadro seguinte através da identificação das oportunidades e riscos da proposta de 

revisão do PDM. Para cada risco identificado serão apontadas recomendações com vista à respectiva 

minimização. 

 

Para além das recomendações é apresentada uma proposta de monitorização estratégica que visa 

controlar e monitorizar os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes da implementação do 

plano. 
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FCD 

 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 
IMPACTES POSITIVOS / 

 
OPORTUNIDADES 

 

 
IMPACTES NEGATIVOS/ 

 
RISCOS 

 

RECOMENDAÇÔES 

Biodiversidade 

 

Espaços naturais 

A proposta de plano promove a protecção e salvaguarda dos sistemas 
naturais que constituem o suporte biofísico do território. A definição de 
disposições regulamentares especificas para estas áreas, através da 
classe de espaço “áreas naturais”, garante que nestes espaços apenas 
ocorram usos que concorrem para a valorização e/ou preservação 
destes espaços.   

Podem existir impactes negativos relacionados com a 
fragmentação de sistemas naturais decorrente da construção de 
novas infra-estruturas viárias. 

Desenvolvimento de um programa de implementação e 
gestão da estrutura ecológica fundamental na medida em 
que, é neste nível da EEM, que se encontram aqueles 
valores e ocorrências naturais fundamentais para o 
adequado funcionamento das dinâmicas naturais. 

Floresta 

Um dos impactes positivos mais significativos em matéria ambiental 
prende-se com definição de uma categoria de espaço para as áreas 
florestais, indicando quais as áreas vocacionadas para uma ocupação 
florestal com objectivos de protecção e quais as áreas vocacionadas 
para uma ocupação florestal com objectivos de produção.  
 

Um dos pressupostos do modelo de ordenamento no concelho assenta 
no pressuposto de que a qualificação do território passa pela 
valorização daqueles valores únicos que diferenciam positivamente o 
concelho dos restantes concelhos da área metropolitana. Exemplo 
desses factores de distinção é a proposta de requalificação paisagística 
das encostas florestadas do Rio Douro bem como do sistema de 
cumeada central onde se integram espaços como a Serra de Negrelos e 
o Monte Murado. 

Caso os usos previstos não sejam implementados e geridos 
existem riscos que serão potenciados. Exemplos dessa situação 
são o risco de incêndio e o risco de erosão do solo.  

Desenvolvimento de um Guia de Boas Práticas para a 
implementação e gestão das áreas integradas na Estrutura 
Ecológica Municipal. 
 
Desenvolvimento de mecanismos operativos que 
promovam iniciativas ambientalmente sustentáveis e 
economicamente viáveis, nas áreas florestais, em particular 
nas áreas florestais de protecção. 
 

Solo Solo 

Um dos impactes mais positivos do plano relaciona-se com as intenções 
de contenção do perímetro urbano apesar da dinâmica demográfica. Um 
dos pressupostos do plano é o da compactação das estruturas urbanas 
existentes, promovendo o fim da ocupação dispersa e do hiper consumo 
do solo. O valor máximo de impermeabilização do lote é de 75%. A 
proposta de plano distingue as áreas urbanizadas das áreas cuja 
urbanização é possível programar. Nas áreas a programar promovem-
se as continuidades com o solo já urbanizado, bem como a 
hierarquização estratégica das intervenções.  

Insuficiente regulação para a proporção de “cheios” e “vazios”, 
com relevo para os espaços verdes públicos, nas áreas de 
expansão. 
 

Necessidade de implementação de um Plano Plurianual de 
Actuação Urbanística, definindo as áreas de acção 
prioritárias. 
 

Implementação de regras supletivas em RMEU para 
proporções de espaços verdes, públicos e privados em 
loteamentos e em Unidades de Execução.  

Um dos impactes positivos mais significativos em matéria ambiental 
prende-se com definição de uma categoria de espaço para as áreas 
agrícolas, sendo estabelecidas as regras de ocupação e gestão destes 
espaços e, consequentemente, quais os usos compatíveis com a 
protecção deste recurso. Para além disso, é criada uma hierarquia que 
traduz a importância estratégica dos espaços agrícolas, ou seja, 
estabelece áreas agrícolas em RAN e áreas agrícolas fora da RAN. 
 

Outros dos aspectos significativos relacionam-se com o facto das áreas 
agrícolas previstas “desenharem” contínuos naturais que tanto 
apresentam objectivos de conservação e preservação, como de 
produção. Da mesma forma, foram incluídas algumas áreas em RAN 
por forma a reforçar os referidos corredores. 

A tendência de abandono dos espaços agrícolas constitui uma 
ameaça à conservação e preservação ambiental destes 
espaços. Esta situação pode ser agravada, caso não sejam 
criadas alternativas à utilização destes espaços diferentes da 
actividade primária.   

Desenvolvimento de projectos-piloto que “mostrem” novas 
formas de utilizar os espaços agrícolas existentes. Estes 
projectos devem ser ambientalmente sustentáveis e 
economicamente viáveis, 
 

Desenvolvimento de um Guia de Boas Práticas para a 
implementação e gestão das áreas integradas na Estrutura 
Ecológica Municipal. 
 

Na proposta de ordenamento do território as áreas que apresentam 
riscos de erosão foram integradas na categoria de espaço florestal 
afecto à conservação ou nas áreas de enquadramento paisagístico, 
consoante se trate de áreas que estão dentro ou fora do perímetro 
urbano proposto. Qualquer uma das sub-categorias de espaços 
estabelece usos que concorrem para a preservação e valorização 
ambiental destas áreas.  

Podem-se verificar impactes negativos decorrentes do abandono 
das áreas florestais com graves problemas de erosão do solo e a 
sua consequente degradação paisagística e ambiental, 
agravando o riscos, como é o caso do risco de incêndio.  
 

Articulação com sistemas de incentivos sectoriais que 
visem a qualificação e promoção do espaço florestal 
sustentável. 
 

Desenvolvimento de um Guia de Boas Práticas para a 
implementação e gestão das áreas da Estrutura Ecológica 
Municipal. 

Recursos Hídricos Recursos hídricos 

Um dos impactes positivos mais significativos em matéria ambiental 
prende-se com a criação de uma sub-categoria de espaço para as áreas 
onde ocorrem os cursos de água, áreas adjacentes e leitos de cheia: as 
áreas ribeirinhas. Estas áreas constituem corredores naturais contínuos 
com elevado potencial para a promoção da biodiversidade. Para a sub-
categoria “áreas ribeirinhas” é definido um regime non-aedificandi, 
apenas admitindo usos que promovam o correcto funcionamento das 
dinâmicas naturais. Esta norma é mais condicionadora que o próprio 
regime do Domínio Hídrico. 
 

Outros dos aspectos relevantes desta proposta de plano prende-se com 
a existência de uma carta de zonas inundáveis, enquanto peça que 
acompanha o PDM, que identifica os leitos de cheia, revelando-se um 
importante contributo para a gestão do território. 

Podem existir impactes negativos relacionados com 
possibilidade de artificialização dos cursos de água em área de 
expansão urbana onde não são delimitados os sistemas 
ribeirinhos e onde se aplica o regime do Domínio Hídrico. 
 
Em situação de cheia, podem ocorrer impactos negativos em 
áreas urbanas legalmente constituídas. 
 

Recomenda-se a avaliação e ponderação dos interesses 
ambientais, económicas e sociais dos usos a implantar em 
áreas onde ocorram cursos de água e/ou leitos de cheia. 
 

Recomenda-se a monitorização dos projectos em áreas 
onde ocorram cursos de água e/ou leitos de cheia.  

Qualidade 

de Vida 

Espaços verdes 
Com a implementação do plano, prevê-se um aumento do número de 
espaços verdes estruturantes. Esta situação contribui de forma 
significativa para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Caso as propostas do plano não sejam implementadas, podem 
ocorrem impactes negativos decorrentes a degradação 
ambiental dos espaços reservados a áreas de verde urbano. 

Na área designada de “plataforma cidade” recomenda-se o 
desenvolvimento de um programa de implementação de 
uma estrutura verde urbana que não é possível delimitar 
num plano com o âmbito e escala do PDM. 
 

Recomenda-se criação e implementação de regras 
supletivas em RMEU para proporções de espaços verdes, 
públicos e privados em loteamentos e em Unidades de 
Execução 
 

Recomenda-se o desenvolvimento e implementação de 
planos de arborização em ambiente urbano. 

Ruído 

O plano, ao delimitar as zonas mistas e sensíveis, permite identificar as 
áreas em sobre-exposição, e simultaneamente a necessidade de prever 
as zonas onde deverá ser feito o controlo dos níveis de ruído. Este facto 
constitui um factor inovador muito significativo. 

Podem ocorrer impactes negativos decorrentes da má integração 
das barreiras acústicas na paisagem, contribuindo para a 
degradação da qualidade da paisagem. 

Sugere-se que, no âmbito da elaboração de Planos de 
Redução do Ruído, seja sempre feita a avaliação da 
integração paisagística das barreiras acústicas. 

Mobilidade/ acessibilidade 

Uma das propostas do plano com grande impacte para o ambiente e 
para a qualidade de vida da população relaciona-se com a promoção do 
uso de meios de transporte sustentáveis (promoção de áreas pedonais 
e previsão de ciclovias nas vias transversais), aumento do uso do 
transporte público em detrimento do uso do transporte individual e 
melhoria da rede viária. Estas medidas terão repercussões notáveis no 
descongestionamento espacial e na melhoria da qualidade do ar (devido 
à diminuição dos congestionamentos e ao aumento da fluidez dos fluxos 
de atravessamento). 

Podem ocorrer impactes negativos decorrentes da 
impermeabilização do solo destinado às novas vias potenciando 
a fragmentação dos sistemas naturais e, consequente, a 
desqualificação paisagística e funcional. 

Sugere-se que em sede de projecto seja reduzido o 
impacto das novas vias estruturantes, que deverão atender 
à integração paisagística e ao equilíbrio funcional, assim 
como a integração de questões relativas à segurança. 
 

Sugere-se ainda o incremento da melhoria dos pavimentos 
das vias existentes, e o cuidado na escolha do tipo de 
pavimentação para as vias propostas, trará uma 
minimização do ruído. 

Património Cultural 

e Paisagem 

Património arquitectónico e 
arqueológico 

Os impactes positivos do plano em matéria de património arquitectónico 
e arqueológico decorrem da proposta de salvaguarda e gestão do 
património inventariado através da vinculação regulamentar da gestão 
corrente, promoção do património cultural como factor de qualificação 
da paisagem e a criação de redes territoriais de património histórico e 
conhecimento científico. 

Poderá surgir o risco de degradação ambiental nas áreas não 
inventariadas, de abandono e de degradação do património e da 
paisagem por insuficiência de recursos económicos ou falta de 
rentabilidade do investimento e destruição do património por 
aplicação menos criteriosa do regime excepcional de interesse 
público. 
 

Recomenda-se a articulação com sistemas de incentivos 
sectoriais relacionados com a reabilitação do património 
cultural (e criação de regime municipal suplementar, se 
necessário). 
 

Recomenda-se a divulgação do património para uma 
pedagogia da identidade cultural. 
 

Recomenda-se a criação de comissão para avaliação do 
interesse público (em RMUE ou normas de procedimento) 
 

Implementação da monitorização da Carta de 
Salvaguardas 

Espaço rural 

É proposta estratégica do plano a inclusão do solo rural em estrutura 
ecológica municipal no sentido de relevar a sua importância na 
sustentabilidade do modelo territorial. Também o zonamento do espaço 
rural através da consagração de regimes próprios e ainda de regimes 
supletivos de salvaguarda, constituem forte oportunidade de 
desenvolvimento e qualificação. 

Poderá ocorrer o abandono das áreas rurais por decadência do 
sistema económico tradicional de suporte. 
 

Recomenda-se a articulação com sistemas de incentivos 
ao sector primário (e criação de regime municipal 
suplementar, se necessário). 
 

Desenvolvimento de um Guia de Boas Práticas para a 
implementação e gestão das áreas da Estrutura Ecológica 
Municipal, onde está integrado todo o solo rural. 

Quintas 

Constituem oportunidades em matéria ambiental, as propostas do plano 
referentes à qualificação através da consagração de regimes próprios e 
supletivos de salvaguarda, assim como a viabilização económica das 
quintas mediante a admissão de usos múltiplos. 

Poderão surgir riscos de descaracterização e perda de valores 
das quintas enquanto unidades auto-sustentada. 

Desenvolvimento e implementação das UOPG que 
abrangem quintas identificadas na Carta de Qualificação do 
Solo e na Carta de Salvaguardas. 

Quadro 61 - Oportunidades e riscos para o ambiente e a sustentabilidade e respectivas recomendações
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7. Envolvimento Público e Institucional 

 

Os meios de participação pública e institucional utilizados durante o processo de revisão do PDM 

permitiram que, quer a sociedade civil, quer as entidades representativas desta, se manifestassem em 

qualquer fase do processo, particularmente em Fase de Auscultação Prévia ou em sede de Comissão 

Mista de Coordenação. 

 

7.1. Participação de particulares e entidades privadas 
 

a) Fase de Auscultação Prévia 

 

Nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, no início do procedimento de 

revisão a Câmara Municipal de V.N. Gaia abriu um período de auscultação pública – a denominada “Fase 

de Auscultação Prévia” – dos interessados naquela revisão, “por forma a permitir (…) a formulação de 

sugestões, bem como a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser 

consideradas no âmbito do respectivo procedimento de elaboração” (art. 77º, n.º 2 do DL 380/99 de 22 

Setembro). 

 

Esta “Fase de Auscultação Prévia” desenrolou-se entre 8 de Outubro de 2001 e 31 de Dezembro de 

2001, tendo depois sido prorrogada por mais dois meses entre 1 de Fevereiro a 31 de Março de 2002, 

devido à elevada participação pública manifestada (1520 participações registadas). Este largo número de 

contributos na sua grande maioria centrou-se na aspiração, por parte dos interessados, de os seus 

terrenos passarem a incluir-se em perímetro urbano, de modo a poderem urbanizá-los ou neles poderem 

construir. 

 

Estes contributos/sugestões a ter em conta nos trabalhos de revisão do plano foram obviamente 

ponderados em conjunto com todas as questões a avaliar, e de acordo com os critérios técnicos que 

obrigatoriamente fundamentam a Proposta de Revisão do PDM entregue. 

 

b) Durante o processo de revisão do PDM 

 

Após a Fase de Auscultação Prévia foram recebidas cerca de 690 participações por escrito, e foram 

realizados cerca de 10 atendimentos directos, por semana.  

 

Foi ainda aberto um Fórum na Internet, onde se registaram 207 utilizadores e foram trocadas 124 

mensagens, entre Outubro de 2004 e Junho 2006. 
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Figura 89 – Folheto de divulgação do Fórum na internet e da linha verde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90 – Folheto de divulgação do Fórum na internet e da linha verde 
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c) Em sede de Comissão Mista de Coordenação 

 

Para dar cumprimento às alíneas c) do n.º 2.º da Portaria n.º 290/2003, relativamente aos representantes 

das organizações económicas, sociais, culturais e ambientais de maior relevância na área do município, 

não sendo aplicável o n.º 4.º da Portaria n.º 290/2003 e para dar cumprimento ao estabelecido no n.º 8.º 

da mesma Portaria, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia publicou, em 9 de Junho de 2004, em 

jornal municipal (A Voz de Gaia) e em jornal nacional de grande tiragem (Público) um aviso convidando 

as organizações locais a requerer a sua integração na CMC. 

 

Em resposta ao aviso publicado, apenas a Associação dos Amigos da Praia da Madalena requereu a sua 

integração na CMC, o que foi aceite. 

 

Pela sua relevância na área do município, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia propôs também a 

integração de representantes das seguintes organizações: 

 

• Associação dos Comerciantes e Industriais de Gaia; 

• Santa Casa da Misericórdia de Gaia; 

• Associação dos Exportadores de Vinho do Porto. 

 

7.2. Participação institucional 
 

a) Juntas de Freguesia 

 

Para além das Juntas de Freguesia se terem manifestado na Fase de Auscultação Prévia, foram 

realizadas 96 reuniões com as Juntas de Freguesia (cerca de quatro por Freguesia), das quais 1 em 

2005, 1 em 2006 e 2 em 2007 – em que foram discutidas as propostas que cada Junta de Freguesia tinha 

para a sua freguesia. No total, foram discutidas 407 propostas. 

 

b) Em sede de Comissão Mista de Coordenação 

 

b.1) Câmaras Municipais Vizinhas 

 

Para dar cumprimento à alínea b) n.º 2.º da Portaria n.º 290/2003 de 5 de Abril, a Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia solicitou às Câmaras Municipais vizinhas que enviassem o resultado das respectivas 

deliberações quanto à sua integração na CMC. Das quatro câmaras municipais vizinhas – Porto, 
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Gondomar, Santa Maria da Feira e Espinho – apenas a Câmara Municipal do Porto não respondeu ao 

ofício enviado pela CMG, passando a restantes a integrar a CMC. 

b.2) Entidades de administração central/ regional 

 

A CMC do Processo de Revisão do PDM de V.N. Gaia – conforme Despacho 3321/2005 (2ªsérie) de 

Fevereiro de 2005 é presidida pela Comissão de Coordenação da Região Norte, sendo composta pelas 

seguintes entidades (para além das já referidas entidades privadas e câmaras municipais):   

 
− Instituto do Desporto de Portugal (IDP); 

− Instituto de Estradas de Portugal (IEP); 

− Direcção-Geral da Agricultura Entre Douro e Minho (DRAEDM); 

− Direcção-Geral de Transportes Terrestres (DGTT); 

− Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF); 

− Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR); 

− Instituto Português do Património Arqueológico (IPA); 

− Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N); 

− Direcção Regional de Educação do Norte (DREN); 

− Direcção Regional do Norte do Ministério da Economia (DRNE-Norte); 

− Direcção-Geral do Turismo (DGT); 

− Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.; 

− Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. (APDL); 

− Direcção-Geral das Infraestruturas do Ministério da Defesa Nacional (DGIMDN); Instituto de Conservação da Natureza (ICN); 

− Instituto Nacional da Água (INAG); 

− Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC); 

− Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN); 

− Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência (SNRIPD). 

 
A elaboração da revisão do Plano Director Municipal (PDM) tem sido acompanhada desde então por esta 

CMC. Este processo de acompanhamento do plano foi um processo complexo e multifacetado, que se 

desenvolveu tanto em reuniões plenárias da CMC, como em reuniões sectoriais com as entidades que 

tutelam áreas específicas ou temas territoriais.  

 

Todas as reuniões (sectoriais e plenárias) foram presididas pela CCDR-N e tiveram sempre presentes 

elementos da equipa de Revisão do PDM. Até à entrega do plano à CMC para Parecer Final foram 

realizadas 6 reuniões plenárias e 42 reuniões sectoriais. 

 

Após a entrega do plano à CMC (7ª reunião plenária da CMC de 29 de Junho de 2007) , realizaram-se 

até à data, 5 reuniões de concertação.  

 

Nas reuniões plenárias foram sempre realizados “pontos de situação” em que se expunha, a todas as 

entidades presentes, o desenvolvimento dos trabalhos e as opções estratégicas que estavam a ser 

assumidas pela equipa de Revisão do PDM. Para além disso foram entregues nessas reuniões as actas 
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das reuniões sectoriais havidas, para que todas as entidades tivessem conhecimento da forma como 

todos os assuntos eram abordados sectorialmente. Em todas as reuniões foi pedido às diferentes 

entidades que se manifestassem e entregassem os seus contributos temáticos. 

 

Face ao exposto é possível constatar que todo o processo de revisão do PDM foi devidamente 

acompanhado, pelo que, apesar da legislação anterior não prever a elaboração de um Relatório 

Ambiental, nem a consulta a determinadas entidades em fases anteriores do processo, no caso do 

Processo de Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia houve um grande envolvimento das entidades com 

responsabilidades ambientais. 

 

Assim, pode-se concluir que, apesar de não ter havido uma participação pública e institucional 

directamente relacionada com uma Avaliação Ambiental: 

 

• Houve acompanhamento por parte de entidades com responsabilidades ambientais específicas às 

quais possam interessar os impactes ambientais do plano; 

 

• Nos termos da alínea c) da Portaria 290/2003 de 5 de Abril, foram incluídas na CMC as entidades 

privadas que mostraram interesse em integrar a CMC; 

 

• Quer na fase de auscultação prévia, quer durante todo o processo de revisão do PDM, foi dada 

oportunidade aos particulares e a outras entidades de se manifestarem, e ponderaram-se as 

sugestões realizadas. 

 

 

A fase seguinte consistiu na consulta às entidades sobre a definição do âmbito e alcance da avaliação 

ambiental a realizar (com base no Relatório de Factores Críticos).  

 

De acordo com o legalmente previsto, as entidades consultadas foram aquelas que, em virtude das suas 

responsabilidades ambientais específicas, fosse susceptível de interessar os efeitos ambientais 

resultantes da aplicação do plano, a saber: Agência Portuguesa do Ambiente (APA); Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional – Norte (CCDR-N); Administração Regional de Saúde do 

Norte (ARS-N); Administração da Região Hidrográfica do Norte, IP; Instituto da Água, IP; e Instituto da 

Conservação da natureza e da Biodiversidade (ICNB) (ver Anexo III). 
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Conclui-se que todo este processo de participação pública e institucional, encontra-se de acordo com a 

legislação em vigor e corresponde ao instituído pela “Convenção de Århus (assinada pela Comunidade 

Europeia e pelos seus Estados-Membros em 1998) que se encontra em vigor desde 30 de Outubro de 

2001, e que parte do princípio de que uma melhoria da participação e da sensibilização dos cidadãos 

para os problemas ambientais conduz a uma melhoria da protecção do ambiente”66.  

 

Este Relatório Ambiental será sujeito a discussão pública juntamente com o objecto da avaliação, a 

revisão do PDM de Vila Nova de Gaia. 

 

Como já foi referido, encontra-se em curso a fase de concertação, em que as diferentes entidades 

constituintes da CMC estão a contribuir para a redacção do Parecer Final. Após a aprovação deste, em 

reunião plenária, iniciar-se-á o período de discussão pública. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66A Convenção Århus tem por objectivo contribuir para a protecção do direito de cada pessoa, das gerações presentes e futuras a viver num 
ambiente favorável à sua saúde e bem-estar. Para atingir este objectivo, a Convenção propõe uma intervenção em três domínios: 

- Garantia do acesso do público à informação sobre ambiente de que dispõem as autoridades públicas.  
- Promoção da participação do público na tomada de decisões com efeitos sobre o ambiente.  
- Alargamento das condições de acesso à justiça em matéria de ambiente”.  

http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l28056.htm  
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8. Directrizes para seguimento 
 

8.1. Proposta de monitorização estratégica 
 

Tal como previsto na Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo (LBOTU - Lei 

48/98 de 11/8), e pela legislação que se lhe seguiu 67 é necessário realizar uma avaliação da execução 

dos planos. Conforme é explicitado no artigo 144º do DL 316/2007 de 19 de Setembro, esta avaliação 

promove a “permanente avaliação da adequação e concretização da disciplina” consagrada nos 

instrumentos de gestão do território, “bem como, relativamente aos planos sujeitos a avaliação 

ambiental, dos efeitos significativos da sua execução no ambiente, por forma a identificar os 

efeitos negativos imprevistos e aplicar as necessárias medidas correctivas na declaração 

ambiental.”   

 

Esta avaliação poderá ainda fundamentar propostas de alteração do plano ou dos respectivos 

mecanismos de execução (ver artigo 145º do DL 316/2007 de 19 de Setembro), nomeadamente com o 

objectivo de: 

 

- assegurar a concretização dos fins do plano, tanto ao nível de execução como dos objectivos a 

médio e longo prazos; 

- garantir a criação coordenada das infra-estruturas e dos equipamentos; 

- corrigir distorções de oferta no mercado imobiliário; 

- garantir a oferta de terrenos e lotes destinados a edificações com rendas ou custos controlados; 

- promover a melhoria da qualidade de vida e a defesa dos valores ambientais e paisagísticos”. 

 

A “Avaliação da Política de Ordenamento do Território” implica ainda, a nível municipal, a elaboração bi-

anual dum Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território, a submeter à Assembleia Municipal de 

2 em 2 anos. Deste relatório deve constar “o balanço da execução dos instrumentos de gestão territorial, 

objecto de avaliação, bem como dos níveis de coordenação interna e externa obtidos, fundamentando 

uma eventual necessidade de revisão”. Concluída a sua elaboração, os relatórios sobre o estado do 

ordenamento do território são submetidos a um período de discussão pública.  

 

Por outro lado, na legislação referente à Avaliação Ambiental de Planos 68 é mencionado que “as 

entidades responsáveis pela elaboração dos planos e programas avaliam e controlam os efeitos 

significativos no ambiente decorrentes da respectiva aplicação e execução, verificando a adopção das 

                                                 
67 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT), DL 380/99 de 22 de Setembro, alterado pelo DL 310/2003 de 10 de 
Dezembro e pelo DL 316/2007 de 19 de Setembro. 
68 Ver art. 11º do DL 232/2007 de 15 de Junho. 
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medidas previstas na declaração ambiental, a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos 

negativos imprevistos”. É ainda 

divulgados, pelas entidades responsáveis pelos planos, “através de meios electrónicos e actualizados 

com uma periodicidade mínima anual”.

É neste contexto que surge a necessidade de

acompanhamento permanente do desenvolvimento da execução dos planos

A função monitorização no município de Vila Nova de Gaia será assegurada no Departamento de 

Planeamento Urbanístico da Gaiurb

em colaboração directa com técnicos especializados em planeamento ambiental. A função monitorização 

neste concelho é preponderante devido à afirmação de Vila Nova de Gaia no núcleo metropoli

sua relevante dinâmica urbanística. 

Refira-se que Monitorização é 

planeamento, susceptível de autonomização,

processo de planeamento e os seus instrumentos

O objectivo essencial da monitorização será “o de tornar mais efectivo o processo de planeamento 

tanto a eficácia ou eficiência desse processo (qualidades mais relacionadas com o tempo necessário para 

atingir os objectivos e a alocação/ utilização de recursos

apropriado, melhor adequado, em cada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

Assim a monitorização do PDM incluirá a monitorização ambiental, tendo em atenção as directivas e 

alertas das entidades intervenientes no processo de Avaliação Ambiental Estratégica, e terá como 

indicadores de referência os resultantes deste Relatório Ambiental, 

de monitorização decorrentes da AAE.

evolução dos factores críticos em presença.

                                                
69 Batista e Silva “Monitorização e Avaliação dos Instrumentos de Planeamento”, Apresentação, IST,CESUR.
70Batista e Silva “Monitorização de Planos e sua operacionalização no quadro da Lei de Bases”
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medidas previstas na declaração ambiental, a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos 

negativos imprevistos”. É ainda referido no mesmo diploma que os resultados do controlo deverão ser 

divulgados, pelas entidades responsáveis pelos planos, “através de meios electrónicos e actualizados 

com uma periodicidade mínima anual”. 

necessidade de avaliação regular o que pressupõe a

acompanhamento permanente do desenvolvimento da execução dos planos.  

no município de Vila Nova de Gaia será assegurada no Departamento de 

Planeamento Urbanístico da Gaiurb, EM por técnicos com formação específica na área do planeamento, 

em colaboração directa com técnicos especializados em planeamento ambiental. A função monitorização 

neste concelho é preponderante devido à afirmação de Vila Nova de Gaia no núcleo metropoli

sua relevante dinâmica urbanística.  

Monitorização é por definição uma “função de avaliação in continuum

susceptível de autonomização, tendo como objectivo contribuir para tornar mais efectivo o

de planeamento e os seus instrumentos”69. 

O objectivo essencial da monitorização será “o de tornar mais efectivo o processo de planeamento 

desse processo (qualidades mais relacionadas com o tempo necessário para 

os objectivos e a alocação/ utilização de recursos) mas mais como tornar o processo mais 

apropriado, melhor adequado, em cada momento e em cada situação”70. 

Figura 91 – Avaliação in continuum da Execução do PDM 

monitorização do PDM incluirá a monitorização ambiental, tendo em atenção as directivas e 

das entidades intervenientes no processo de Avaliação Ambiental Estratégica, e terá como 

indicadores de referência os resultantes deste Relatório Ambiental, apresentados no quadro indicadores 

decorrentes da AAE. Os indicadores de seguimento destinam-se a compreender a 

evolução dos factores críticos em presença. 

         
Batista e Silva “Monitorização e Avaliação dos Instrumentos de Planeamento”, Apresentação, IST,CESUR. 

Monitorização de Planos e sua operacionalização no quadro da Lei de Bases” ( in Revista Urbanismo 
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medidas previstas na declaração ambiental, a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos 

referido no mesmo diploma que os resultados do controlo deverão ser 

divulgados, pelas entidades responsáveis pelos planos, “através de meios electrónicos e actualizados 

pressupõe a existência de um 

no município de Vila Nova de Gaia será assegurada no Departamento de 

, EM por técnicos com formação específica na área do planeamento, 

em colaboração directa com técnicos especializados em planeamento ambiental. A função monitorização 

neste concelho é preponderante devido à afirmação de Vila Nova de Gaia no núcleo metropolitano, e da 

in continuum do processo de 

tendo como objectivo contribuir para tornar mais efectivo o 

O objectivo essencial da monitorização será “o de tornar mais efectivo o processo de planeamento – não 

desse processo (qualidades mais relacionadas com o tempo necessário para 

o tornar o processo mais 

monitorização do PDM incluirá a monitorização ambiental, tendo em atenção as directivas e 

das entidades intervenientes no processo de Avaliação Ambiental Estratégica, e terá como 

presentados no quadro indicadores 

se a compreender a 

Urbanismo da AUP), Setembro 2000. 



 

FCD INDICADORES DE SEGUIMENTO UNIDADE DE MEDIÇÃO FONTES DE INFORMAÇÃO 

Biodiversidade 

 

Área de REN, por ecossistema  • hectares • Gaiurb,EM 

Habitats naturais e/ou outras ocorrências do património natural relevantes • hectares • ICNB 

Projectos de qualificação e protecção da orla costeira decorrentes da aplicação das disposições do POOC 
• n.º ou hectares 
• tipologia de intervenção • CCDRN 

Estrutura ecológica municipal, por classe de espaço • hectares • Gaiurb,EM 

Operações urbanísticas em áreas de estrutura ecológica fundamental e complementar • n.º processos / área • Gaiurb,EM 

Pedidos para realização de acções em áreas de REN, por ecossistema • n.º / área • CCDRN 

Autorizações concedidas para realização de acções insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico das áreas integradas na REN 
• n.º ou hectares 
• tipologia de acção • CCDRN 

Espaço dunar requalificado • hectares • Águas de Gaia, EM 

Investimento e despesa na preservação ambiental • euros • CM Gaia 

Investimento e despesa na defesa das zonas costeiras • euros • INAG 

Número de locais/equipamentos de sensibilização e educação ambiental • n.º de equipamentos • CM Gaia 

Área florestal ardida • hectares • DGRF 

Área florestal em REN • hectares • DGRF 

Área reflorestada com floresta afecta à protecção • hectares • DGRF 

Área com utilização florestal • hectares • DGRF 

Tipo de povoamentos florestais • hectares • DGRF 

Empresas dedicadas à exploração florestal • n.º / área • INE 

Áreas classificadas ao abrigo da RNAP e da Rede Natura 2000 • hectares • ICNB 

 

Solo 

Operações urbanísticas por categoria de espaço do PDM  
• n.º e m2 
• tipologia de operação urbanística • Gaiurb,EM 

Área impermeabilizada decorrente de operações urbanísticas •  m2 • Gaiurb,EM 

Proposta de áreas verdes e/ou permeáveis (públicas e privadas) em áreas de expansão programadas • m2 • Gaiurb,EM 

Evolução da área urbanizada • % • Gaiurb,EM 

Área urbanizada • hectares • Gaiurb,EM 

Área prevista como Perímetro Urbano em sede de PMOT • hectares • Gaiurb,EM 

Evolução da área prevista como Perímetro Urbano em sede de PMOT • % • Gaiurb,EM 

Usos do solo • hectares • Gaiurb,EM 

Área de RAN • hectares • DRAEDM 

Pedidos para utilizações não agrícolas de solos integrados na RAN 

• n.º pedidos 
• hectares 
• tipologia de pedidos 

• DRAEDM 

Licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas concedidas para utilizações não agrícolas de solos integrados na RAN 
• n.º ou hectares 
• tipologia • DRAEDM 

Área com utilização agrícola • hectares • DRAEDM 

Empresas dedicadas à actividade agrícola 
• n.º / área 
• sector de actividade  • INE 

PMOT em curso, aprovados e publicados • n.º / área • Gaiurb,EM 

Recursos Hídricos 

Área inundável • hectares • INAG 

Cursos de água renaturalizados • km • Águas de Gaia, EM 

Cursos de água artificializados • km • Águas de Gaia, EM 

Praias com bandeira azul • km • INAG 

Taxa de cobertura da rede de saneamento • % • Águas de Gaia, EM 

Taxa de cobertura da rede de abastecimento • % • Águas de Gaia, EM 

Taxa de cobertura das ETAR • % • Águas de Gaia, EM 

Qualidade 

de Vida 

 

Densidade populacional • n.º habitantes/hectare • INE 

Arborização de espaço público • n.º de intervenções / área • CM Gaia 

Espaços verdes públicos existentes 
• hectares ou m2 

• tipologia de espaço • CM Gaia 

Espaços verdes públicos previstos em sede de PMOT 
• hectares ou m2 

• tipologia de espaço • Gaiurb, EM 

Espaços verdes públicos criados 
• hectares ou m2 

• tipologia de espaço • Gaiurb, EM 

Espaço verde por habitante • hectares ou m2 • Gaiurb, EM 

Espaços verdes resultantes da execução de UOPG • hectares ou m2 • Gaiurb, EM 

Níveis de ruído  • db • IEP para Gaiurb, EM 

População afectada por níveis elevados de ruído • n.º habitantes • Gaiurb, EM 

Áreas verdes de enquadramento de espaço canal criadas • hectares ou m2 • Gaiurb, EM 

Zonamento acústico através da classificação e delimitação de zonas sensíveis e zonas mistas • s/n • Gaiurb, EM 

Planos de Redução do Ruído • n.º • Gaiurb, EM 

Relatório sobre o Estado do Ambiente Acústico Municipal • s/n • Gaiurb, EM 

Classificação da rede viária de acordo com a função • s/n • Gaiurb, EM 

Extensão da rede viária, por nível hierárquico • km • Gaiurb, EM 

Custo de novas vias de comunicação • euros • Gaiurb, EM 

Extensão dos corredores qualificados para autocarros • km • Operadores públicos e privados 

• Gaiurb, EM/CM Gaia 

Alternativas ao transporte individual • s/n • CM Gaia 

Interfaces de passageiros • s/n e n.º • CM Gaia 

Extensão das vias pedonais e ciclovias • km • Gaiurb, EM/CM Gaia 

 

 

Património Cultural e 

Paisagem 

Operações urbanísticas em quintas urbanas e áreas inventariadas como património arquitectónico, arqueológico e geomorfológico, por nível de protecção proposto 
 

• n.º ou m2 
• distribuição geográfica  
• tipologia de operação urbanística 
• n.º licenças de construção 
• nº. licenças de utilização 

• Gaiurb,EM 

Processos de fiscalização urbanística em quintas urbanas e áreas inventariadas como património arquitectónico, arqueológico e geomorfológico, por nível de protecção proposto 
 

• n.º ou m2 
• distribuição geográfica 
• fase do processo 

• Gaiurb,EM 

Projectos de obras públicas em quintas urbanas e áreas inventariadas como património arquitectónico, arqueológico e geomorfológico, por nível de protecção proposto 

• n.º ou m2 
• distribuição geográfica 
• fase do processo 

• CM Gaia ou outros promotores 

Processos relativos a ordens de demolição por motivo de segurança, de salubridade ou resultantes de declaração de interesse público, em quintas urbanas e áreas inventariadas 
como património arquitectónico, arqueológico e geomorfológico, por nível de protecção proposto 
 

• n.º ou m2 
• distribuição geográfica 
• fase do processo 

• CM Gaia 

Consultas à tutela em áreas classificadas e em vias de classificação e noutras áreas arqueológicas inventariadas 
 

• n.º ou m2 
• distribuição geográfica 
• fase do processo 

• IGESPAR 

Propostas e projectos implementados com carácter cultural, turístico ou didáctico, em quintas urbanas e áreas inventariadas como património arquitectónico, arqueológico e 
geomorfológico, por nível de protecção proposto • n.º • Gaiurb,EM / CM Gaia 

Uso agrícola efectivo em Áreas Agrícolas 
 • hectares 

• DRAEDM 

• CCDRN/ ICETA 

• Gaiurb,EM 

Uso agrícola efectivo em Áreas Agro-florestais 
 • hectares 

• DRAEDM 

• CCDRN/ ICETA 

• Gaiurb,EM 

Uso florestal de produção em Áreas Florestais de Produção 
 • hectares 

• DGRF 

• CCDRN/ ICETA 

• Gaiurb,EM 

Uso florestal de protecção em Áreas Florestais de Protecção 
 • hectares 

• DGRF 

• CCDRN/ ICETA 

• Gaiurb,EM 

 
Propostas e projectos implementados com carácter, agrícola ou florestal em Áreas de Quintas em Espaço Rural  
 

• hectares 
 

• DRAEDM 
• DGRF 
• Gaiurb,EM 

Quadro – Indicadores de monitorização decorrentes da avaliação ambiental estratégica 
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8.2. Aspectos institucionais  
 

O processo de revisão do PDM tem sido assegurado pelo Departamento de Planeamento Urbanístico 

(DPU) da Gaiurb, EM (empresa municipal de gestão urbanística e paisagem urbana de V.N de Gaia), 

onde também decorre a AAE deste processo.  

 

A Gaiurb, EM optou por realizar a AAE através dos seus serviços visto possuir os recursos humanos e os 

meios técnicos necessários na Unidade de Planeamento Ambiental do DPU, o que facilitou e agilizou o 

desenvolvimento dos trabalhos referentes à AAE. 

 

Assim, e como já foi mencionado, caberá ao DPU avaliar e controlar os impactes decorrentes da 

aplicação deste tipo de plano71. Esta função de Monitorização e Avaliação da Execução de Planos 

será assegurada na Unidade de Monitorização, do referido departamento, que acompanhará, ao nível 

municipal, os objectivos delineados pela DGOTDU para o Observatório do Ordenamento do Território e 

para o Sistema Nacional de Informação Territorial72. No caso especifico da monitorização ambiental esta 

será realizada em colaboração com a Unidade de Planeamento Ambiental (unidade que, como já foi 

salientado, também faz parte da estrutura do DPU da Gaiurb, EM) 

 

A Unidade de Monitorização (ver figura 92) funciona ainda em estreita colaboração com outros 

departamentos da Gaiurb, EM, nomeadamente o Departamento de Informação Geográfica (DIG) e o 

Departamento de Tecnologias de Informação (DTI).  

 

À Unidade de Monitorização incumbe assegurar a recolha, tratamento e divulgação de informação de 

carácter estatístico, técnico e científico relevante – tal como dados estatísticos, bases de dados 

municipais, bases cartográficas e indicadores (indicadores agenda 21, indicadores DGOTDU, entre 

outros) – para a elaboração dos relatórios bi-anuais de avaliação de dinâmicas de organização e 

transformação do território e das práticas de gestão territorial no âmbito municipal, assim como a ligação 

com as iniciativas nacionais e comunitárias, dirigidas ao estabelecimento de redes de conhecimento sobre 

as dinâmicas de transformação do território e as políticas de ordenamento do território e de urbanismo.    

 

A Avaliação Ambiental do PDM pressupõe a divulgação com uma periocidade mínima anual dos 

resultados73 e o seu envio para a APA. O fornecimento desta informação é assegurado, ao nível interno, 

quer pelo próprio DPU quer pelos departamentos já mencionados (DIG e DTI) e, ao nível externo, pelas 
                                                 
71 Respeitando-se dseta forma a LBOTU, o RJIGT e a legislação referente à AAE. 
72 O Governo promove a criação e o desenvolvimento de um sistema nacional de informação territorial – SNIT – integrando os elementos de 
análise relevante nos âmbitos nacional, regional e local, a funcionar em articulação com o observatório do Ordenamento do Território e do 
Urbanismo. À semelhança do que se passa a nível nacional, pretende-se desenvolver estruturas correspondentes ao nível municipal de modo a 
poder corresponder às solicitações da Administração Central (DGOTDU) (ver www.dgotdu.pt). 
73 Ponto 2, do Artigo 11º do DL 232/2007 de 15 de Junho 
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restantes empresas municipais (Àguas de Gaia, EM, Energaia, Gaiasocial, etc.) pela própria Câmara 

Municipal, instituições públicas (ex.: INE 

Solidariedade Social), privadas (ex.: IEP 

colaborações ibéricas ao nível do Eixo Atlântico através da colaboração na definição da Agenda 21 Local.

 

O intercâmbio de informação com o exterior torna

ter fornecedores externos de informação, de modo a obter uma rede de parcerias (publicas e privadas) 

que permita a obtenção de informação necessária em tempo útil.

tipo não tem um interesse exclusivamente municipal visto que po

problemas de âmbito intermunicipal.

 

Esta infraestrutura permanente de selecção, tratamento e análise da informação recolhida resultará, 

brevemente, no Sistema Municipal de Informação Territorial (SMIT de Gaia). Por outro 

monitorizar a execução dos planos e elaborar um relatório bi 

ordenamento do território, onde se incluirá obviamente a análise de indicadores de âmbito ambiental.

Conforme previsto no DL 237/2007 de 15 de Jun

ordenamento do território, os resultados do controlo dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da 

aplicação e execução do plano serão divulgados e actualizados anualmente. 

 

A divulgação dos resultados alcançados pela Unidade de Monitorização será efectuada aos outros 

departamentos da Gaiurb, EM através da intranet e, externamente, através da internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92 – Relações institucionais resultantes do funcion
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resas municipais (Àguas de Gaia, EM, Energaia, Gaiasocial, etc.) pela própria Câmara 

Municipal, instituições públicas (ex.: INE - Instituto Nacional de Estatística, Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social), privadas (ex.: IEP - Instituto Electrotécnico Português), e até mesmo por 

colaborações ibéricas ao nível do Eixo Atlântico através da colaboração na definição da Agenda 21 Local.

O intercâmbio de informação com o exterior torna-se de grande valor visto ser uma mais

ores externos de informação, de modo a obter uma rede de parcerias (publicas e privadas) 

que permita a obtenção de informação necessária em tempo útil. De igual forma uma infra

tipo não tem um interesse exclusivamente municipal visto que pode servir de base de discussão de 

problemas de âmbito intermunicipal. 

Esta infraestrutura permanente de selecção, tratamento e análise da informação recolhida resultará, 

brevemente, no Sistema Municipal de Informação Territorial (SMIT de Gaia). Por outro 

monitorizar a execução dos planos e elaborar um relatório bi -anual de análise da evolução do 

ordenamento do território, onde se incluirá obviamente a análise de indicadores de âmbito ambiental.

Conforme previsto no DL 237/2007 de 15 de Junho, para além do Relatório bi-anual do estado do 

ordenamento do território, os resultados do controlo dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da 

aplicação e execução do plano serão divulgados e actualizados anualmente.  

dos alcançados pela Unidade de Monitorização será efectuada aos outros 

departamentos da Gaiurb, EM através da intranet e, externamente, através da internet.

Relações institucionais resultantes do funcionamento da Unidade de Monitorização da Gaiurb, EM
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resas municipais (Àguas de Gaia, EM, Energaia, Gaiasocial, etc.) pela própria Câmara 

Instituto Nacional de Estatística, Ministério do Trabalho e da 

cnico Português), e até mesmo por 

colaborações ibéricas ao nível do Eixo Atlântico através da colaboração na definição da Agenda 21 Local. 

se de grande valor visto ser uma mais-valia importante 

ores externos de informação, de modo a obter uma rede de parcerias (publicas e privadas) 

De igual forma uma infra-estrutura deste 

de servir de base de discussão de 

Esta infraestrutura permanente de selecção, tratamento e análise da informação recolhida resultará, 

brevemente, no Sistema Municipal de Informação Territorial (SMIT de Gaia). Por outro lado, permitirá 

anual de análise da evolução do 

ordenamento do território, onde se incluirá obviamente a análise de indicadores de âmbito ambiental. 

anual do estado do 

ordenamento do território, os resultados do controlo dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da 

dos alcançados pela Unidade de Monitorização será efectuada aos outros 

departamentos da Gaiurb, EM através da intranet e, externamente, através da internet. 

amento da Unidade de Monitorização da Gaiurb, EM. 
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9. Conclusões 
 

O presente Relatório Ambiental será objecto de consultas a várias entidades, de acordo com o artigo 3º 

do Decreto-Lei n.º 323/2007, de 15 de Junho. O presente relatório será ainda sujeito a consulta pública 

conjuntamente com o objecto de avaliação, a revisão do PDM de Vila Nova de Gaia. 

 

O resultado das consultas será ponderado na elaboração da versão final do plano a aprovar.  

 

Após a aprovação do plano, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia irá enviar à Agência Portuguesa 

do Ambiente uma declaração ambiental, da qual conste: 

 

i) A forma como as considerações ambientais e o relatório ambiental foram integrados no plano; 

 

ii) As observações apresentadas durante a consulta realizada nos termos do artigo 7º do 

Decreto-Lei n.º 323/2007, de 15 de Junho e os resultados da respectiva ponderação; 

 

iv) As razões que fundaram a aprovação do plano; 

 

v) As medidas de controlo previstas em conformidade com o disposto no artigo 11º do Decreto-

Lei n.º 323/2007, de 15 de Junho. 

 

A informação referida anteriormente será disponibilizada ao público, através da página da Internet da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, podendo ser igualmente disponibilizada na página da Internet da 

Agência Portuguesa do Ambiente. 
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1. Quadro de Referência Estratégico  
 

O Quadro de Referência Estratégico (QRE)1: 

 

• Constitui o macro-enquadramento estratégico da AAE, criando um referencial para a avaliação; 

 

• Reúne macro-objectivos de política ambiental e de sustentabilidade estabelecidos a nível 

internacional, europeu e nacional; 

 

• Estabelece ligações a outros planos e programas. 

 

Para a AAE da revisão do PDM de Vila Nova de Gaia, o QRE identificado integra estratégias ou planos 

que podem ser sistematizadas em três níveis: 

 

1. Estratégicas e Programas de âmbito nacional, 

2. Planos Sectoriais de Ordenamento do Território 

3. Planos Especiais de Ordenamento do Território 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Quadro de Referência Estratégico da proposta de revisão do PDM 

 

                                                 
1 CABRAL, A.D., 2007. Avaliação Ambiental de Planos Directores Municipais. Documentos de apoio à apresentação realizada na CCDRN pela 
Divisão de Avaliação Ambiental da Direcção de Serviços de Ambiente da CCDR-N em 22 de Outubro de 2007. 

Estratégias e Programas Nacionais  

- Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

- Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

- Programa Nacional para as Alterações Climáticas 

- Estratégia Nacional para as Florestas 

- Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural 

- Directiva Quadro da Água 

Plano Sectorial de Ordenamento do Território 

- PBH Rio Douro 

- PROF da AMPEDV 

Planos Especiais de Ordenamento do Território 

- POCC Caminha-Espinho 
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1.1. Estratégias e Programas Nacionais  
 

1.1.1. Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

 

Segundo a Resolução de Conselho de Ministros nº 109/2007 de 20 de Agosto “o desígnio integrador e 

mobilizador adoptado pela Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) é o de “Retomar 

uma trajectória de crescimento sustentado que torne Portugal, no horizonte de 2015, num dos países 

mais competitivos e atractivos da União Europeia, num quadro de elevado nível de desenvolvimento 

económico, social e ambiental e de responsabilidade social”. 

 

A concretização do desígnio assumido supõe um programa de acção diversificado que aposte na 

qualificação dos portugueses e no aproveitamento do potencial científico, tecnológico e cultural como 

suportes de competitividade e coesão; na internacionalização e na preparação das empresas para a 

competição global; na sustentabilidade dos sistemas de protecção social e numa abordagem flexível e 

dinâmica dos processos de coesão; na gestão eficiente dos recursos e na protecção e valorização do 

ambiente, com adopção de soluções energéticas mais eficientes e menos poluentes; na conectividade do 

País e na valorização equilibrada do território; no reforço da cooperação internacional e na melhoria da 

qualidade na prestação dos serviços públicos”. 

 

A ENDS está organizada em torno dos seguintes objectivos fundamentais: 

 

1) Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento” 

2) Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética 

3) Melhor Ambiente e Valorização do Património 

4) Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social 

5) Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território 

6) Um Papel Activo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação Internacional 

7) Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada 

 

E com as seguintes “metas globais transversais para colocar Portugal em 2015”: 

 

• Num patamar de desenvolvimento económico mais próximo da média europeia; 

 

• Entre os primeiros vinte países do Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento); 
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• Com um défice ecológico global inferior ao actual. 

 

Dos objectivos fundamentais da ENDS salientam-se o segundo “Crescimento Sustentado, 

Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética”, o terceiro “Melhor Ambiente e Valorização do 

Património” e o quinto “Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do 

Território”.  

 

Dentro do segundo objectivo destaca-se a utilização de forma sustentável dos recursos naturais, 

aproveitando o potencial endógeno nacional, incluindo as potencialidades no domínio agro-florestal e dos 

recursos geológicos e mineiros, promovendo a eficiência energética e diversificação das fontes, 

nomeadamente pela aposta nas energias renováveis e a captura e fixação de CO2, e promovendo a 

dissociação do crescimento económico do consumo de recursos naturais e da degradação ambiental.  

 

Ainda, neste objectivo é referido como uma das prioridades estratégicas o “crescimento económico mais 

eficiente no uso da energia e dos recursos naturais e com menor impacto no ambiente, designadamente 

nas alterações climáticas”. A concretização desta prioridade passa por: 

 

• Mobilidade mais sustentável contribuindo para a redução das emissões de poluentes atmosféricos e 

do ruído, particularmente nos centros urbanos; 

 

• Maior utilização de fontes primárias de energia com menos impactos ambientais negativos, 

designadamente com menores emissões de gases com efeito de estufa e melhor aproveitamento de 

recursos energéticos endógenos”; 

 

• Melhoria da eficiência energética e de uso de recursos naturais nos sectores da energia, indústria, 

comércio e serviços, contribuindo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. 

 

Com o objectivo “Melhor Ambiente e Valorização do Património” a ENDS pretende assegurar um modelo 

de desenvolvimento que integre, por um lado, a protecção do ambiente, com base na conservação e 

gestão sustentável dos recursos naturais, por forma a que o património natural seja evidenciado como 

factor de diferenciação positiva e, por outro, o combate às alterações climáticas – ver também objectivos 

do PNAC 2006, que aliás é um dos instrumentos designados para veicular a ENDS. Neste objectivo tem-

se em vista, também, a preservação e valorização do património construído. 

 

A ENDS define um crescimento sustentado que implique rever o modelo de gestão e o padrão de 

crescimento urbano, que determinou, no passado recente, a maior atractividade económica das 

actividades baseadas na construção em desfavor das actividades que podem assegurar um aumento 
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significativo da oferta de bens e serviços transaccionáveis. É neste ponto que se enquadra a estratégia 

de “reforço e captação de novas actividades empresariais e logísticas em Vila Nova de Gaia”, que passa 

também pela promoção de parques empresariais no concelho.  

 

Em termos de ENDS é sugerido que se encontrem soluções inovadoras para “ordenar novas formas de 

urbanismo e novos modos de transportes urbanos, mais eficientes em termos de energia e com menor 

impacto ambiental, por promover a acessibilidade dos espaços, edifícios e transportes e por «encontrar» 

a nova cidade e as suas ligações aos espaços rurais, bem como por uma atitude inteligente de protecção 

e valorização dos recursos naturais e do seu património natural, cultural e artístico”. É ainda sublinhada a 

necessidade de Portugal – para oferecer aos cidadãos melhor qualidade de vida e para atrair actividades 

mais sofisticadas – precisar de “apostar na resolução dos problemas ambientais, mas ao mesmo tempo, 

e mais do que acontece com países europeus de nível de desenvolvimento superior, tem que fazer do 

esforço de sustentabilidade uma oportunidade de crescimento suportado em actividades geradoras de 

emprego e inovação”. 

 

Como prioridades estratégicas surge, o já referido combate às alterações climáticas, entre outras a saber:  

 

• A gestão integrada da água e o seu aproveitamento eficiente, que integra como vectores 

estratégicos: 

 

� Gestão integrada da água para alcançar o bom estado das massas de água e o uso eficiente da 

água aplicando, designadamente o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água; 

� Dotar a generalidade da população com serviços de abastecimento e de tratamento de águas 

residuais com elevado nível de qualidade; 

� Promover e implementar a estratégia de gestão integrada da zona costeira e promover o 

ordenamento das zonas envolventes de estuários e albufeiras. 

 

• O aproveitamento dos oceanos como factor de diferenciação e desenvolvimento, que integra como 

vectores estratégicos: 

 

� Promoção do conhecimento cientifico dos oceanos e do seu aproveitamento económico; 

� Conservação da biodiversidade marinha e gestão sustentável das pescas; 

� Promoção da segurança marítima e prevenção de acidentes nos oceanos. 

 

• Actividades agrícolas e florestais desenvolvidas em base sustentável, compatibilizadas com a 

conservação da natureza e a valorização da paisagem, que integra como vectores estratégicos: 

 



Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia  5 
Relatório Ambiental | Anexo I - Quadro de Referência Estratégico  
 

� Protecção e conservação dos solos com maior potencialidade agrícola; 

� Incentivos à agricultura competitiva em termos sustentáveis; 

� Gestão sustentável dos recursos florestais e sua protecção adequada. 

 

• Conservação da natureza e da biodiversidade articulada com as políticas sectoriais e de combate à 

desertificação, que integra como vectores estratégicos: 

 

� Conservação e Valorização de Áreas Protegidas e da Rede Natura e da Paisagem Rural e 

Implementação do Plano Sectorial da Rede Natura; 

� Conservação de espécies florísticas e faunísticas ameaçadas ou particularmente características, 

em particular no quadro da implementação da rede Natura 2000; 

� Integração da conservação da natureza nas outras políticas, nomeadamente de 

desenvolvimento urbano, de obras públicas e de desenvolvimento rural 

� Promoção do turismo para o desenvolvimento rural. 

 

• Gestão integrada do Ar: 

 

� Limitar as emissões de poluentes para a atmosfera, de forma a garantir a qualidade do ar é, pelo 

menos, boa de acordo com os parâmetros regulamentados 

 

• Gestão integrada de Resíduos: 

 

� Gestão integrada dos resíduos sólidos, designadamente dos resíduos urbanos industriais e 

hospitalares, visando a redução, reutilização, reciclagem e valorização, bem como a sua 

eliminação de forma segura e eficaz, em particular, dos resíduos industriais perigosos. 

 

• Gestão dos Riscos Naturais e Tecnológicos mobilizando a participação da população interessada: 

 

� Melhoria da capacidade de monitorização dos riscos sísmicos e gestão dos seus efeitos, 

designadamente sobre o edificado 

� Prevenção de impactos de outros riscos naturais e tecnológicos, designadamente cheias, secas 

e acidentes de poluição. 

 

• Educação, informação e justiça ambientais: 
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� Promoção da educação ambiental e da sensibilização da população portuguesa para as 

temáticas do desenvolvimento sustentável, em particular para a conservação dos recursos 

naturais e da biodiversidade 

� Desenvolvimento de mecanismos de acesso célere à informação e à justiça ambiental 

 

Para o objectivo “Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território” a 

ENDS pretende mobilizar os diversos instrumentos de planeamento com impacto directo no território, 

aproveitando e valorizando os diferentes recursos naturais e as diversas potencialidades e actividades 

locais e regionais, de modo a favorecer um modelo de desenvolvimento mais sustentável no plano 

económico e social e mais coerente e equilibrado em termos ambientais e territoriais. 

 

Para concretizar estas orientações a ENDS considera fundamental: 

 

• Reduzir o impacto da condição periférica de Portugal no contexto europeu, melhorando ou criando 

infra-estruturas de acesso às redes de comunicação e transportes mundiais e reforçando, assim, as 

condições de competitividade nacional e regional. De referir neste ponto que a rede de mobilidade 

proposta para Vila Nova Gaia, aposta na importância da hierarquização viária, facilitando os fluxos de 

atravessamento do concelho, contribuindo para o aumento da acessibilidade às ligações 

internacionais.  

 

• Consolidar e valorizar o papel das cidades como motores fundamentais de desenvolvimento e 

internacionalização, tornando-as mais atractivas e sustentáveis, e reforçando o papel do sistema 

urbano nacional como dinamizador do progresso do conjunto do território, incluindo o das áreas 

rurais e de mais baixa densidade. É nesta questão que se enquadram duas das principais linhas 

estratégicas do PDM de Vila Nova de Gaia: “Afirmação do concelho como território qualificado e de 

primeira importância no contexto metropolitano” e a “Compactação da Área Cidade de Gaia”. 

 

Estas orientações estratégicas vão também ao encontro de algumas das principais linhas da VISÃO DE 

ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DE PORTUGAL CONTINENTAL NO HORIZONTE 2015, em que a 

ENDS sublinha (em relação ao espaço metropolitano da Grande área Metropolitana do Porto, em que se 

insere o concelho de Vila Nova de Gaia): 

 

• Consolidar e projectar internacionalmente as grandes centralidades metropolitanas de Lisboa e do 

Porto; 

 

• Reafirmar o papel decisivo e complementar das áreas metropolitanas (capitais) de Lisboa e do Porto 

na organização territorial e na projecção internacional de Portugal;  
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• No espaço do arco metropolitano do Porto interessa promover o policentrismo como factor 

organizador do território. A ocupação do território é ali muito marcada pela urbanização 

espacialmente difusa, que teve efeitos perversos no ordenamento do território, na qualidade do 

ambiente e na eficiência das actividades produtivas e que, por isso, interessa corrigir de modo 

progressivo em favor de um tecido urbano mais compacto; e 

 

• A opção por uma perspectiva integrada de desenvolvimento urbano-rural, a assumir por todas as 

políticas, com o ordenamento do território e o desenvolvimento rural naturalmente em primeira linha, 

representa uma dimensão adicional do policentrismo e da coesão territorial a promover.  

 

• Finalmente, é referido na RCM a forma de implementação da ENDS no período até 2015 através dos 

seguintes instrumentos.  

 

QREN 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007/13) e os Programas Operacionais associados, 

que enquadrarão a utilização dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão da União Europeia, 

em conjugação com o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e os 

fundos públicos e privados nacionais; constituem os principais instrumentos de financiamento de 

actuações de carácter estratégico, com um planeamento plurianual. 

 

PNACE 

Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego (Programa Nacional de 

Reformas) — que define um conjunto de actuações que permitem implementar as orientações da 

Estratégia de Lisboa; o seu horizonte temporal é 2005/8, mas poderá ter continuação num 

período seguinte; deste Programa devem destacar-se, pela sua importância, as reformas que 

complementem os investimentos do QREN e que permitam extrair deles o máximo de benefícios, 

incluindo as que viabilizem a sustentabilidade das Finanças Públicas. 

 

PNPOT 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território — que define as grandes 

orientações para a organização do território e a protecção do Ambiente, sendo pois 

complementar do PNACE. 
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PNAC  

Programa Nacional para as Alterações Climáticas — que integra as diferentes políticas e 

medidas sectoriais de combate às alterações climáticas, e visa o cumprimento das metas de 

emissão de gases com efeito de estufa assumidas no âmbito do Protocolo de Quioto. 

 

São ainda nomeadas “Outras Estratégias e Programas, de que são exemplo a Estratégia Nacional para o 

Mar e o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Rural, pelo seu carácter transversal, e programas 

mais sectoriais como a Estratégia Nacional para a Energia ou a Estratégia Nacional para as Florestas, 

constituem igualmente instrumentos fundamentais de concretização da Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2 – Implementação da ENDS: principiais instrumentos 

Fonte: RCM nº 109/2007 de 20 de Agosto. 
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1.1.2. Estratégia Nacional sobre a Conservação da Natureza e Biodiversidade 

 

 

A Estratégia Nacional sobre a Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB) foi publicada pela 

Resolução de Conselho de Ministro n.º 152/2001, de 11 de Outubro. 

 

A ENCNB responde a compromissos assumidos por Portugal no âmbito da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica e da Estratégia da Comunidade Europeia em matéria de Diversidade Biológica.  

 

A ENCNB corresponde, também a uma exigência legal, fixada na Lei de Bases do Ambiente, a Lei n.º 

11/87, de 7 de Abril. Nos termos da referida lei, esta estratégia é entendida como um instrumento da 

Política de Ambiente e de Ordenamento do Território, tendo em vista enquadrar políticas globais em 

matéria de ambiente e promover a sua integração nas diferentes políticas sectoriais, em articulação com 

a estratégia mundial e europeia.  

 

Neste contexto, a ENCNB assume como principais objectivos:  

 

• Conservar a natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, 

geomorfologia e paleontologia;  

 

• Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; e  

 

• Contribuir para a prossecução dos objectivos visados pelos processos de cooperação internacional 

na área da conservação da natureza em que Portugal está envolvido. 

 

Este documento assume dez opções estratégicas fundamentais, das quais uma tem especial interesse 

para a revisão do PDM de Vila Nova de Gaia e que visa constituir a Rede Fundamental de Conservação 

da Natureza (RFCN). 

 

 

A preservação dos valores mais significativos do património natural justifica a existência de um conjunto 

de áreas sujeitas a um estatuto jurídico especial de protecção e gestão de forma a garantir a salvaguarda 

dos valores naturais e potenciar a utilização racional dos valores existentes, sem perder de vista os 

objectivos de conservação da natureza e da biodiversidade. A ENCNB designa esse conjunto de 

territórios por RFCN, sendo que esta rede abrange: 
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� As áreas protegidas de âmbito nacional, regional ou local, com a tipologia prevista na lei; 

 

� Os sítios da lista nacional de sítios e as zonas de protecção especial, integrados no processo de 

constituição da rede natura 2000; 

 

� Outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais; 

 

� A reserva ecológica nacional; e 

 

� O domínio público hídrico. 

 

Neste contexto, a RFCN contempla a identificação de áreas nucleares de conservação e de zonas 

tampão, com o reconhecimento de corredores ecológicos. A função primordial dos corredores ecológicos 

é estabelecer ou salvaguardar a ligação e os fluxos génicos entre as diferentes áreas nucleares de 

conservação, contribuindo para ultrapassar uma visão redutora da conservação da natureza e da 

biodiversidade e para promover a continuidade espacial e a conectividade das componentes da 

biodiversidade em todo o território, bem como uma adequada integração e desenvolvimento das 

actividades humanas.  

 

Do ponto de vista operacional, destaca-se na ENCNB a seguinte directiva de acção: "promover a 

definição e salvaguarda de "corredores ecológicos” nos instrumentos de gestão territorial, 

nomeadamente nos Planos Regionais de Ordenamento do Território e nos Planos Directores Municipais".  

 

 

 

FONTE: 

SILVA, V., 2005. O Planeamento e a Implementação de Estruturas Ecológicas - Bacia Hidrográfica do Rio Leça na Área 

Metropolitana do Porto: contributos e aplicação, Dissertação para a obtenção do grau de mestre em Planeamento e Projecto do 

Ambiente Urbano, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto. 
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1.1.3. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território  

 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi aprovado pela Lei n.º 

58/2007, de 4 de Setembro, prevendo a articulação e compatibilização do “ordenamento do território com 

as políticas de desenvolvimento económico e social e com as políticas sectoriais com incidência na 

organização do território” (artigo 3º, nº2) e assumindo-se como “o quadro estratégico a concretizar pelos 

novos planos municipais (…) de ordenamento do território” (artigo 4º, nº4). 

 

As directrizes do PNPOT relativamente aos PMOT sublinham o “inequívoco carácter estratégico dos 

PDM”, entre outras orientações específicas. 

 

Os objectivos estratégicos estabelecidos no PNPOT são: 

 

• Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos 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, 

atlântico e global; 

 

• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais; 

 

• Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 

 

• Expandir as redes e infra-estruturas 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, activa 

e responsável dos cidadãos e das instituições. 

 

Relativamente ao Programa de Políticas preconizadas no PNPOT, identifica-se de seguida a selecção de 

objectivos específicos (analisados com base nas medidas prioritárias aí enunciadas) cuja consideração é 

pertinente no âmbito da avaliação ambiental estratégica na Revisão do Plano Director Municipal de Vila 

Nova de Gaia. 
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No âmbito do objectivo estratégico 1 “Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património 

natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e 

prevenir e minimizar os riscos” destacam-se os seguintes objectivos específicos: 

 

� Produzir, organizar e monitorizar o conhecimento sobre o ambiente e os recursos naturais; 

 

� Aperfeiçoar e consolidar os regimes, os sistemas e as áreas fundamentais para proteger e 

valorizar a biodiversidade e os recursos naturais; 

 

� Definir e executar uma Estratégia Nacional de Protecção do Solo; 

 

� Promover o ordenamento e a gestão sustentável da silvicultura e dos espaços florestais; 

 

� Definir e executar uma política de gestão integrada da água; 

 

� Definir e executar uma política de ordenamento e gestão integrada da orla costeira, nas suas 

componentes terrestre e marítima; 

 

� Definir e executar uma política de gestão integrada dos recursos geológicos; 

� Definir e executar uma Estratégia Nacional para a Energia; 

 

� Proteger e valorizar as paisagens e o património cultural; 

 

� Avaliar e prevenir os factores e situações de risco, e desenvolver dispositivos e medidas de 

minimização dos respectivos efeitos. 

 

No âmbito do objectivo estratégico 2 “Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração 

nos espaços ibérico, europeu, atlântico e global” destacam-se os seguintes objectivos específicos: 

 

� Reforçar a capacidade de as cidades se afirmarem como motores de internacionalização e 

desenvolvimento; 

 

� Promover um maior equilíbrio na distribuição territorial da população e assegurar condições de 

atracção de populações de níveis elevados de qualificação; 

 

� Implementar uma estratégia que promova o aproveitamento sustentável do potencial turístico de 

Portugal às escalas nacional, regional e local. 
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No âmbito do objectivo estratégico 3 “Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar 

as infra-estruturas de suporte à integração e à coesão territoriais” destacam-se os seguintes objectivos 

específicos: 

 

� Reforçar os centros urbanos estruturantes das regiões, em particular nos espaços de 

urbanização difusa e nas regiões menos desenvolvidas; 

 

� Estruturar e desenvolver redes de infra-estruturas de suporte à acessibilidade e à mobilidade, 

favorecendo a consolidação de novas centralidades urbanas e de sistemas urbanos mais 

policêntricos; 

 

� Promover um desenvolvimento urbano mais compacto e policêntrico, contrariando a construção 

dispersa e a urbanização difusa e incentivando o reforço de centralidades intra-urbanas. 

 

� Racionalizar e qualificar os espaços para implantação de actividades económicas, tendo em 

vista a exploração de economias de aglomeração e o desenvolvimento policêntrico dos 

territórios. 

 

� Promover um desenvolvimento rural ajustado à diversidade dos territórios, considerando em 

especial as necessidades e a especificidade das áreas mais vulneráveis e despovoadas. 

 

No âmbito do objectivo estratégico 4 “Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e 

de equipamentos colectivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a 

coesão social” destacam-se os seguintes objectivos específicos: 

 
� Desenvolver os serviços de abastecimento público de água, e de recolha, tratamento e 

reutilização de águas residuais e de resíduos, estruturando a gestão na óptica da co-

responsabilidade social e melhorando os níveis e a qualidade de atendimento. 

 

� Desenvolver as redes de infra-estruturas, de equipamentos e de serviços de suporte à 

acessibilidade e à mobilidade, reforçando a segurança, a qualidade de serviço e as condições de 

equidade territorial e social. 

 
No âmbito do objectivo estratégico 5 “Expandir as redes de infra-estruturas avançadas de informação e 

comunicação e incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública” 

destacam-se os seguintes objectivos específicos: 
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� Alargar o acesso à internet de banda larga em todo o país e promover uma rápida e efectiva 

apropriação económica e social das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); 

 
� Promover as TIC como instrumento fundamental de desenvolvimento territorial e de coesão 

social, generalizando a sua utilização na difusão de informação e na oferta de serviços de 

interesse público. 

 
No âmbito do objectivo estratégico 6 “Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, 

promovendo a participação informada, activa e responsável dos cidadãos e das instituições” destacam-se 

os seguintes objectivos específicos: 

 
� Produzir e difundir conhecimento sobre o ordenamento e o desenvolvimento do território; 

 
� Renovar e fortalecer as capacidades de gestão territorial; 

 
� Promover a participação cívica e institucional nos processos de ordenamento e desenvolvimento 

territorial; 

 
� Incentivar comportamentos positivos e responsáveis face ao ordenamento do território. 
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1.1.4. Programa Nacional para as Alterações Climáticas de 2006 

 

O PNAC 2006 foi publicado pela Resolução do Conselho de Ministros nº104/2006 de 23 de 

Agosto de 2006 revogando a Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2004, de 31 de Julho 

(PNAC 2004). 

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2006) tem em consideração dados 

de base que decorrem, designadamente, das projecções do PIB, aprovadas no Orçamento do 

Estado de 2006 e o Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) da Economia Portuguesa 

para o período 2006-2009, e melhorias no inventário nacional emissões de gases com efeitos 

de estuda e da monitorização do PNAC 2004. 

O PNAC 2006 permite obter uma projecção de emissões mais adequada aos dados que 

actualmente se conhecem, permitindo obter uma ferramenta mais coerente. 

Este documento regista um alargamento do esforço de cumprimento do Protocolo de Quioto, 

através de medidas nos sectores não abrangidos pelo Comércio Europeu de Licenças de 

Emissão (CELE), através de um sistema de monitorização apertado, única forma de garantir a 

redução do risco de não execução efectiva das diferentes medidas Por outro lado, o PNAC 

2006 assume um compromisso de reforço da verba do Fundo Português de Carbono, como 

ferramenta adicional para apoio ao cumprimento da meta de Portugal relativamente ao 

Protocolo de Quioto (http://www.portugal.gov.pt/20060803.htm e RCM nº 104/2006 de 23 de 

Agosto). 

Da análise da Tabela das “Variáveis de Monitorização das Políticas e Medidas do Cenário de 

Referência (MR) – PNAC 2004” (apresentada em Anexo no PNAC 2006), verifica-se que as 

propostas do PDM abrangidas por estas medidas, contribuindo para a redução de emissões de 

GEE, são: 

No âmbito dos Transportes 

- Construção do Metro do Porto – proposta de inclusão de novas linhas no concelho de V.N. 

Gaia; 

- Alterações de Oferta (redução do tempo de viagem) entre Lisboa-Porto – proposta de 

hierarquização viária que facilita o tráfego de atravessamento do concelho 

No âmbito das Florestas 

- Arborização de novas áreas 
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1.1.5. Estratégia Nacional para as Florestas 

 

A Estratégia Nacional para as Florestas é um documento da responsabilidade da Direcção-Geral dos 

Recursos Florestais, que define o enquadramento estratégico para o desenvolvimento do sector a curto e 

médio prazo, decorrendo do compromisso assumido pelo governo neste sentido. Este documento 

estratégico assume uma particular importância para o sector “por ter consequências na definição das 

medidas de apoio ao sector que se desenham no âmbito do próximo Período de Programação (2007-

2013), para além das que se deverão desenvolver a nível nacional, em particular no âmbito do Fundo 

Florestal Permanente.” 

 

A versão preliminar deste documento encontra-se disponível para discussão pública, no Portal do 

Governo. 

 

Os objectivos gerais estratégicos e respectivos objectivos específicos definidos para a ENF são:  

 

• Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos 

� Defesa da floresta contra incêndios (DFCI) 

� Protecção contra agentes bióticos nocivos; 

� Recuperação e Reabilitação de ecossistemas florestais afectados 

 

• Especialização do território 

� Valorização das funções ambientais dos espaços florestais 

� Reconversão de povoamentos de espécies ecologicamente desajustadas 

� Instalação de sistemas florestais e agro-florestais 

 

• Melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável 

� Melhoria produtiva dos povoamentos através da gestão florestal sustentável 

� Melhoria produtiva dos recursos associados à floresta 

� Serviços de aconselhamento e de apoio à gestão 

 

• Redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos 

� Certificação florestal 

� Aumento do valor dos produtos 

 

• Melhoria geral da eficiência e competitividade do sector 

� Informação sobre o sector 
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� Cadastro florestal 

� Organização do sector 

� Qualificação dos agentes do sector 

� Aplicação do conhecimento científico 

 

• Racionalização e simplificação dos instrumentos de política 

� Instrumentos orgânicos, legais e de planeamento 

� Instrumentos financeiros de apoio à competitividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  

http://www.portugal.gov.pt 
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1.1.6. Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural  

 

“São instrumentos de programação do desenvolvimento rural para o período de 2007-2013 o Plano 

Estratégico Nacional (PEN) e os respectivos programas financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (FEADER)”2, reunindo as orientações estratégicas comunitárias e os seus 

objectivos específicos com as orientações de política nacional, sendo concretizado através dos 

subsequentes Programas de Desenvolvimento Rural (PDR). 

 

A estratégia nacional para a agricultura e o desenvolvimento rural tem como finalidade a promoção da 

competitividade do sector agro-florestal e dos territórios rurais de forma sustentável. Com o intuito de 

alcançar esta finalidade foram definidos os seguintes objectivos estratégicos: 

 

• Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal 

• Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais 

• Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais 

 

                                                 
2 Artigo 2º, Decreto-lei 2/2008 de 4 de Janeiro. 
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1.1.7. Plano Nacional para as Alterações Climáticas  

 
O PNAC 2001, cuja discussão pública teve lugar em Dezembro de 2001, constituiu o ponto de partida 

para o esboço duma estratégia de mitigação para os gases com efeito de estufa (GEE), na linha dos 

compromissos assumidos por Portugal no âmbito do Protocolo de Quioto e da partilha de 

responsabilidades adoptada no seio da União Europeia.3 

 

Os objectivos do PNAC podem explicitar-se como se segue: 

 

• Definição de cenários de referência contrastados, por forma a, com grande probabilidade, abarcar a 

gama das realizações possíveis no que se refere ao comportamento da economia e das emissões de 

GEE, para o primeiro período de cumprimento do Protocolo de Quioto (2008-2012); 

 

• Quantificar o esforço de redução, em termos de CO2e, para o cumprimento das metas a que 

Portugal se obrigou no âmbito dos acordos de partilha de responsabilidades celebrados com a União 

Europeia; 

 

• Identificar um conjunto de medidas e instrumentos para controlo e redução das emissões de GEE, 

atendendo aos critérios de eficácia ambiental, eficiência económica (melhor relação custo-eficácia), 

incentivo à inovação tecnológica, equidade na distribuição dos rendimentos, integração com outras 

políticas sectoriais, exequibilidade política e administrativa no horizonte de cumprimento (2008-2012), 

e aceitação por parte dos agentes envolvidos; 

 

• Explicitar o cenário de cumprimento da directiva, evidenciando, sempre que necessário, as 

orientações de política passíveis de promover a implementação das medidas e instrumentos 

adicionais identificados; 

 

• Definir o sistema de monitorização do PNAC, em linha com o que vier a ser estabelecido pelas 

instâncias internacionais. 

 

O PNAC 2006 foi publicado pela Resolução do Conselho de Ministros nº104/2006 de 23 de Agosto de 

2006 revogando a Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2004, de 31 de Julho (PNAC 2004). 

 

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2006), tem em consideração dados de base 

que decorrem, designadamente, das projecções do PIB, aprovadas no Orçamento do Estado de 2006 e o 

                                                 
3
 Plano Nacional das Alterações Climáticas, Volume Síntese – Cenários e esforço de redução, Instituto do Ambiente, Janeiro de 2003. 
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Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) da Economia Portuguesa para o período 2006-2009, e 

melhorias no inventário nacional emissões de gases com efeitos de estuda e da monitorização do PNAC 

2004. 

 

O PNAC 2006 permite obter uma projecção de emissões mais adequada aos dados que actualmente se 

conhecem, permitindo obter uma ferramenta mais coerente. 

 

Este documento regista um alargamento do esforço de cumprimento do Protocolo de Quioto, através de 

medidas nos sectores não abrangidos pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), através 

de um sistema de monitorização apertado, única forma de garantir a redução do risco de não execução 

efectiva das diferentes medidas.  

Por outro lado, o PNAC 2006 assume um compromisso de reforço da verba do Fundo Português de 

Carbono, como ferramenta adicional para apoio ao cumprimento da meta de Portugal relativamente ao 

Protocolo de Quioto (http://www.portugal.gov.pt/20060803.htm e RCM nº 104/2006 de 23 de Agosto). 

 

 

 

 

 



Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia  21 
Relatório Ambiental | Anexo I - Quadro de Referência Estratégico  
 

1.1.8. Directiva Quadro da Água   

 

A Directiva Quadro da Água – Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de 

Outubro – publicada no Jornal das Comunidades Europeias de 22.12.2000, estabelece um quadro de 

acção comunitária no domínio da política da água. 

 

O objectivo dessa directiva é estabelecer um enquadramento para a protecção das águas de superfície 

interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas que: 

 

• Evite a continuação da degradação e proteja e melhore o estado dos ecossistemas aquáticos, e 

também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas directamente dependentes dos ecossistemas 

aquáticos, no que respeita às suas necessidades em água; 

• Promova um consumo de água sustentável, baseado numa protecção a longo prazo dos recursos 

hídricos disponíveis; 

• Vise uma protecção reforçada e um melhoramento do ambiente aquático, nomeadamente através de 

medidas específicas para a redução gradual das descargas, das emissões e perdas de substâncias 

prioritárias e da cessação ou eliminação por fases de descargas, emissões e perdas dessas 

substâncias prioritárias; 

• Assegure a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evite a agravação da sua 

poluição; e 

• Contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas, contribuindo, dessa forma, para: 

- o fornecimento em quantidade suficiente de água superficial e subterrânea de boa qualidade, 

conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água, 

- reduzir significativamente a poluição das águas subterrâneas, 

- a protecção das águas marinhas e territoriais, 

- o cumprimento dos objectivos dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os que se 

destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho através de acções comunitárias 

para cessar ou eliminar faseadamente as descargas, emissões e perdas de substâncias perigosas 

prioritárias, com o objectivo último de reduzir as concentrações no ambiente marinho para valores 

próximos dos de fundo para as substâncias naturalmente presentes e próximos de zero para as 

substâncias sintéticas antropogénicas. 
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1.2. Plano Sectorial de Ordenamento do Território 
 

1.2.1. Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro 

 

O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro (PBH) foi aprovado através do Decreto Regulamentar n.º 

19/2001, de 10 de Dezembro, e incide sobre a área correspondente à BH do Rio Douro e por uma faixa 

litoral compreendida sensivelmente entre a foz do rio Douro e a cidade de Espinho, que inclui um 

conjunto de pequenas bacias hidrográficas das ribeiras de costa dos concelhos de Espinho e Vila Nova 

de Gaia, como é o caso das ribeiras de Mangas e Valadares, e parte dos concelhos de Ovar e Santa 

Maria da Feira. 

 

A área do PBH do Douro abrange um território que inclui total ou parcialmente as áreas de jurisdição de 

69 concelhos, a que correspondem 1463 freguesias. 

 

Os objectivos estratégicos propostos no âmbito do PBH, enquanto instrumento orientador da gestão dos 

recursos hídricos na área da bacia hidrográfica do Rio Douro, podem ser agregados por áreas temáticas. 

Nesta abordagem destacam-se os objectivos estratégicos e operacionais relativos à ao tema “articulação 

do ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico” (capítulo 6 do Decreto 

Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de Dezembro).  

 

Os objectivos estratégicos definidos para esta área são os seguintes: 

 

• Definição de directrizes de ordenamento conducentes a promover restrições a usos do solo e 

actividades potenciadoras de fenómenos de eutrofização na envolvente das albufeiras; 

 

• Definição de directrizes para libertar a faixa ribeirinha das actividades industriais mais danosas para o 

meio; 

 

• Definição de directrizes para a salvaguarda das áreas ribeirinhas e de recarga de aquíferos nas 

zonas de maior dinamismo territorial e expansão urbana; 

 

• Definição de directrizes de protecção aos recursos hídricos a incorporar no sistema de planeamento 

territorial; 

 

• Protecção das áreas de elevada biodiversidade, através do estabelecimento de condicionantes ao 

uso do solo na sua envolvente; 
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• Fomento de usos e actividades ribeirinhas que dependam da boa qualidade da água. 

 

 

Para a concretização destes objectivos, concorre a concretização dos seguintes objectivos operacionais: 

 

• Estudar directrizes de ordenamento conducentes a promover restrições a usos do solo e actividades 

potenciadoras de fenómenos de eutrofização na envolvente das albufeiras; 

 

• Contribuir com directrizes para libertar a faixa ribeirinha das actividades industriais; 

 

• Definir directrizes para harmonizar os usos do solo e da água na envolvente à albufeira de Crestuma-

Lever, a incorporar em plano de ordenamento específico, fora do âmbito do PROZED; 

 

• Estudar directrizes para controlar a expansão urbana e compatibilizar usos do solo com a 

preservação das áreas de recarga de aquíferos e áreas ribeirinhas dos cursos de água; 

 

• Definir princípios de protecção aos recursos hídricos, tendo emvista a sua incorporação no sistema 

de planeamento territorial; 

 

• Fomentar os usos e actividades ribeirinhas que dependam da boa qualidade da água; 

 

• Contribuir para a protecção e reabilitação de áreas de elevada biodiversidade, indicando faixas de 

protecção e usos adequados e interditos; 

 

• Estudar contributos para a definição de uma tipologia para as áreas de protecção aos cursos de água 

e para homogeneizar o zonamento ao longo dos cursos de água e nas suas duas margens; 

 

• Estudar contributos para homogeneizar o zonamento ao longo dos cursos de água e nas suas duas 

margens; 
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1.2.2. Plano Regional de Ordenamento Florestal da AMPEDV 

 

O PROF da AMP e entre Douro e Vouga é um plano de política sectorial que foi publicado em Diário da 

República através do Decreto Regulamentar n.º 42/2007, de 10 de Abril. De acordo com diploma atrás 

referido o PROF é um instrumento que incidem sobre os espaços florestais e visam enquadrar e 

estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a 

promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. 

 

Os municípios abrangidos por este plano são: Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de 

Azeméis, Porto, Póvoa do Varzim, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Vale de Cambra, 

Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. 

 

O PROF AMPEDV apresenta os seguintes objectivos estratégicos: 

 

� Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças que constituem os fogos 

florestais; 

 

� Promover uma detecção do fogo mais célere e uma intervenção mais eficaz; 

 

� Assegurar a planificação e a gestão florestal sustentável das áreas públicas e privadas com 

especial atenção para a planificação e gestão de áreas com estatuto de protecção; 

 

� Adequar as espécies e os modelos de silvicultura à estação; 

 

� Estimular o aumento da área de espaços florestais com dimensão apropriada à gestão florestal 

profissional; 

 

� Impulsionar um mosaico florestal diversificado e descontinuado; 

 

� Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a assegurar o cumprimento das suas 

múltiplas funções, a sua sanidade e continuidade; 

 

� Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas; 

 

� Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente, o mel, as plantas medicinais e 

aromáticas, os frutos silvestres e os cogumelos silvestres; 
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� Impulsionar o ordenamento silvopastoril e a gestão das áreas de pastagem; 

 

� Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao recreio e lazer; 

 

� Fomentar a adopção de modelos de silvicultura com vista à maior valorização e diversificação 

dos espaços e produtos florestais; 

 

� Restaurar as áreas florestais ameaçadas, danificadas ou afectadas com problemas erosivos e 

controlar o avanço da desertificação ou destruição pontual causada pelos incêndios florestais, 

pragas e doenças; 

 

� Promover a utilização do uso múltiplo da floresta;  

 

� Conservar o património florestal em bom estado, da diversidade biológica, geológica e 

paisagística da região PROF e dos seus habitats naturais, com especial atenção para as Áreas 

Classificadas; 

 

� Contribuir para a valorização dos recursos naturais, pela preservação e/ou recuperação de 

zonas sensíveis do ponto de vista ambiental; 

 

� Valorizar o potencial produtivo do espaço florestal e sua defesa contra incêndios. 
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1.3. Planos Especiais de Ordenamento do Território 
 

Os PEOT são instrumentos de natureza regulamentar que determinam “regimes de salvaguarda de 

recursos de valores naturais e o regime de gestão compatível com a utilização sustentável do território”4. 

Com eles devem-se conformar os planos municipais e intermunicipais de ordenamento de território, bem 

como os programas e projectos a realizar nas suas áreas de intervenção. 

 

1.3.1. Plano de Ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho 

 
O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Caminha e Espinho foi aprovado pela Resolução de 

Concelhos de Ministros (RCM) n.º 25/99, de 7 de Abril, e recentemente alterado pela RCM 154/2007, de 2 

de Outubro veio permitir a “ definição dos princípios de uso e ocupação da frente de mar e da zona 

terrestre de protecção e de propostas que possibilitem a integração e articulação de soluções estruturais 

para os problemas existentes, (…) contendo a expansão urbana, em particular em zonas de risco e de 

maior sensibilidade ecológica, valorizando a diversidade biológica e paisagística, ordenando os usos dos 

areais e das frentes de mar, conciliando valores ecológicos, valores patrimoniais e oportunidades 

turísticas e de recreio, com o objectivo último de potenciar o desenvolvimento sustentável da faixa litoral.” 

 

O POOC abrange áreas da orla costeira nos concelhos de Caminha, Espinho, Esposende, Matosinhos, 

Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.  

 

Constituem objectivos do POOC entre Caminha e Espinho: 

 

� O ordenamento dos diferentes usos e actividades específicos da orla costeira; 

 

� A classificação das praias e a regulamentação do seu uso balnear; 

 

� A valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou 

turísticos; 

 

� A orientação do desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira; 

 

� A defesa e conservação da natureza. 

                                                 
4 Art 44º, Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo 316/2007, de 19 de Setembro. 
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1.3.2. Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever 

 

O Plano de Ordenamento da Albufeira (POA) Crestuma-Lever foi aprovado pela RCM n.º 187/2007, de 21 

de Dezembro e “incide sobre o plano de água e respectiva zona de protecção com uma largura de 500 

metros contados a partir do nível de pleno armazenamento (cota 13 metros) e medida na horizontal (…). 

O ordenamento do plano de água e da zona envolvente procura conciliar a forte procura desta área com 

a conservação dos valores ambientais e ecológicos e, principalmente, a preservação da qualidade da 

água, sem esquecer o aproveitamento dos recursos através de uma abordagem  integrada das 

potencialidades e das limitações do meio, com vista à definição de um modelo de desenvolvimento 

sustentável para o território” (RCM n.º 187/2007, de 21 de Dezembro). 

 

O POA abrange os concelhos de Castelo de Paiva, Cinfães, Gondomar, Marco de Canaveses, Penafiel, 

Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia.  

 

De acordo com o artigo 2.º da RCM n.º 187/2007, de 21 de Dezembro, relativo aos objectivos do POA, 

este plano estabelece usos e regimes de utilização da área de intervenção, determinados por critérios de 

salvaguarda de recursos e de valores naturais compatíveis com a utilização sustentável do território, que 

visam os seguintes objectivos específicos: 

 

� Definir regras de utilização do plano de água e da sua envolvente, de forma a valorizar e 

salvaguardar os recursos naturais, em especial os recursos hídricos; 

 

� Definir regras e medidas para o uso, a ocupação e a transformação do solo que permitam gerir a 

área objecto de plano, numa perspectiva dinâmica e integrada; 

 

� Compatibilizar os diferentes usos e actividades com a protecção e valorização ambiental e as 

finalidades principais da albufeira; 

 

� Identificar as áreas de risco, as áreas mais adequadas para a conservação da natureza, as 

áreas mais aptas para actividades recreativas, prevendo as compatibilizações e 

complementaridades entre as diversas utilizações; 

 

� Identificar as áreas sujeitas a risco de erosão marginal e deslizamentos na margem da albufeira 

e definir medidas de conservação e correctivas; 
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� Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes quer do ponto de vista de gestão dos 

recursos hídricos quer do ponto de vista do ordenamento do território; 

 

� Garantir a articulação com planos, estudos e programas de interesse local, regional e nacional; 

 

� Garantir a compatibilidade com o regime previsto no Decreto-Lei nº 344-A/98, de 6 de 

Novembro, relativo à utilização da via navegável do Douro. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
Quantificação e Comparação das categorias de solo no 

PDM’94 e na Proposta de Revisão do PDM

 



 

 
 
 
 
QUANTIFICAÇÃO DO SOLO - REVISÃO DO PDM

CAOP v6* Efectiva** Áreas 
Agrícolas

Áreas Agro 
Florestais

Áreas 
Florestais

Quintas em 
Esp. Rural

Áreas 
Naturais Outras áreas Arruamentos Total % Urbanizado Expansão 

Uso Geral
Verde 

Urbano Outras áreas Arruamentos Total %

Afurada 99,65 73,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 34,54 0,76 2,03 19,83 16,80 73,96 100,00% 16,80
Arcozelo 846,49 842,88 48,52 13,11 0,00 0,00 7,47 1,45 4,95 75,50 8,96% 444,34 117,91 54,60 69,20 81,33 767,38 91,04% 86,28
Avintes 882,16 777,54 35,05 41,26 24,32 103,69 86,05 23,91 3,41 317,69 40,86% 272,43 130,94 13,12 4,95 38,41 459,85 59,14% 41,82
Canidelo 888,39 826,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 431,28 144,67 72,01 107,26 71,62 826,83 100,00% 71,62
Canelas 690,15 690,15 13,34 18,32 119,08 0,03 8,33 0,64 6,28 166,03 24,06% 285,75 140,97 18,50 28,32 50,57 524,11 75,94% 56,85
Crestuma 468,39 441,41 12,94 7,53 212,14 27,13 39,32 1,95 4,22 305,22 69,15% 77,41 40,09 3,18 2,13 13,39 136,19 30,85% 17,60
Gulpilhares 547,44 539,64 59,74 1,53 0,00 2,87 13,39 9,15 4,33 91,01 16,87% 268,70 82,62 9,24 40,39 47,68 448,63 83,13% 52,01
Grijó 1159,06 1159,06 191,92 37,01 0,00 42,43 29,44 42,66 3,64 347,10 29,95% 367,63 254,59 79,46 35,07 75,21 811,96 70,05% 78,85
Lever 783,14 697,65 13,79 18,14 345,24 18,47 54,38 9,23 12,64 471,89 67,64% 105,69 82,47 14,79 4,10 18,71 225,76 32,36% 31,35
Madalena 469,02 461,09 42,52 7,84 0,00 0,00 13,93 0,00 0,06 64,35 13,96% 216,98 97,97 8,25 36,99 36,55 396,74 86,04% 36,61
Mafamude 527,87 527,87 4,25 4,97 0,00 0,00 2,38 0,00 0,13 11,73 2,22% 310,40 79,00 10,91 41,21 74,62 516,14 97,78% 74,75
Oliveira Douro 753,64 686,18 0,00 17,00 19,82 3,46 55,16 17,78 14,22 127,44 18,57% 277,27 153,22 38,92 37,25 52,07 558,73 81,43% 66,29
Olival 803,20 790,95 61,69 58,30 134,83 37,38 62,59 9,65 7,67 372,11 47,05% 196,61 153,54 24,90 8,88 34,91 418,84 52,95% 42,58
Pedroso 1943,10 1943,10 345,47 48,37 220,43 44,65 69,25 45,04 23,68 796,89 41,01% 546,85 430,90 46,25 19,33 102,88 1146,21 58,99% 126,56
Perosinho 529,21 529,21 68,90 0,00 52,13 19,55 14,30 8,35 9,05 172,28 32,56% 155,89 120,62 36,78 10,42 33,22 356,92 67,44% 42,27
Sandim 1359,36 1359,36 157,79 57,08 516,21 28,73 78,08 2,63 10,45 850,97 62,60% 236,69 204,00 20,46 3,84 43,42 508,40 37,40% 53,87
S. Félix Marinha 792,92 793,56 70,53 30,46 0,00 5,75 24,39 3,94 2,61 137,68 17,35% 343,55 153,61 27,53 77,47 53,72 655,88 82,65% 56,33
Santa Marinha 591,79 551,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 296,72 110,58 26,63 41,31 76,52 551,76 100,00% 76,52
Sermonde 165,90 165,90 24,14 0,00 0,00 0,00 3,83 0,05 0,50 28,52 17,19% 45,62 58,37 21,17 4,14 8,08 137,38 82,81% 8,57
Seixezelo 147,43 147,43 26,28 19,99 0,00 0,00 4,15 0,00 0,27 50,69 34,38% 65,42 18,13 3,67 0,42 9,11 96,75 65,62% 9,38
Serzedo 667,79 667,79 37,21 14,42 0,00 21,74 22,27 18,90 1,65 116,19 17,40% 229,95 249,32 26,43 7,71 38,20 551,60 82,60% 39,85
Vilar Andorinho 706,53 706,53 58,99 28,64 22,06 31,00 25,05 48,18 16,01 229,93 32,54% 202,26 177,19 6,84 40,71 49,60 476,60 67,46% 65,61
Valadares 513,81 511,27 79,30 19,92 0,00 5,46 23,07 7,00 6,55 141,30 27,64% 232,68 74,23 5,79 22,79 34,48 369,97 72,36% 41,03
Vilar Paraíso 529,66 529,66 18,48 11,42 0,00 10,26 10,51 4,62 3,05 58,34 11,01% 205,31 163,20 26,35 30,07 46,40 471,33 88,99% 49,45
Concelho 16866,10 16420,78 1370,86 455,30 1666,25 402,60 647,36 255,13 135,35 4932,85 30,04% 5849,97 3238,90 597,80 693,77 1107,49 11487,93 69,96% 1242,84
% 100,00% 8,35% 2,77% 10,15% 2,45% 3,94% 1,55% 0,82% 30,04% 35,63% 19,72% 3,64% 4,22% 6,74% 69,96% 7,57%

Nota: Percentagens indexadas à área efectiva da freguesia.
* Carta Administrativa Oficial Portugal - versão 6.0, do Instituto Geográfico Português
** Área da freguesia CAOP v6 ajustada ao Rio Douro e ao mar.

Arruamentos 
total (ha)

Área freguesia (ha)
Freguesia

Solo Urbano (ha)Solo Rural (ha)
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COMPARAÇÃO DO SOLO URBANO - PDM' 94 E REVISÃO DO PDM

CAOP v6* Efectiva** Solo Urbano % edificável % arruamentos 
2008*** % Perímetro 

Urbano % edificável %

Verde Utilização Pública
Equi. em Área Verde

Áreas de Enquadramento
Áreas Naturais

% arruamentos 
2008 % Diferença 

Per. Urb.
Diferença 
edificável

Afurada 99,65 73,96 49,65 67,12% 41,28 55,81% 8,37 11,31% 73,96 100,00% 36,20 48,95% 20,96 28,34% 16,80 22,71% 32,88% -6,87%
Arcozelo 846,49 842,88 583,24 69,20% 534,01 63,36% 49,22 5,84% 767,38 91,04% 598,19 70,97% 87,86 10,42% 81,33 9,65% 21,85% 7,61%
Avintes 882,16 777,54 429,51 55,24% 400,50 51,51% 29,01 3,73% 459,85 59,14% 415,93 53,49% 5,51 0,71% 38,41 4,94% 3,90% 1,98%
Canidelo 888,39 826,83 643,74 77,86% 589,62 71,31% 54,12 6,55% 826,83 100,00% 632,15 76,45% 123,07 14,88% 71,62 8,66% 22,14% 5,14%
Canelas 690,15 690,15 449,46 65,12% 414,52 60,06% 34,93 5,06% 524,11 75,94% 450,73 65,31% 22,81 3,31% 50,57 7,33% 10,82% 5,25%
Crestuma 468,39 441,41 140,70 31,88% 133,46 30,23% 7,25 1,64% 136,19 30,85% 118,62 26,87% 4,18 0,95% 13,39 3,03% -1,02% -3,36%
Gulpilhares 547,44 539,64 370,41 68,64% 338,15 62,66% 32,26 5,98% 448,63 83,13% 358,28 66,39% 42,67 7,91% 47,68 8,84% 14,49% 3,73%
Grijó 1159,06 1159,06 697,03 60,14% 655,25 56,53% 41,78 3,60% 811,96 70,05% 700,54 60,44% 36,21 3,12% 75,21 6,49% 9,92% 3,91%
Lever 783,14 697,65 204,33 29,29% 189,35 27,14% 14,98 2,15% 225,76 32,36% 202,15 28,98% 4,90 0,70% 18,71 2,68% 3,07% 1,83%
Madalena 469,02 461,09 358,07 77,66% 332,72 72,16% 25,35 5,50% 396,74 86,04% 322,14 69,87% 38,05 8,25% 36,55 7,93% 8,39% -2,29%
Mafamude 527,87 527,87 436,01 82,60% 388,11 73,52% 47,91 9,08% 516,14 97,78% 396,27 75,07% 45,25 8,57% 74,62 14,14% 15,18% 1,55%
Oliveira Douro 753,64 686,18 442,36 64,47% 406,99 59,31% 35,37 5,15% 558,73 81,43% 450,75 65,69% 55,92 8,15% 52,07 7,59% 16,96% 6,38%
Olival 803,20 790,95 398,96 50,44% 385,85 48,78% 13,11 1,66% 418,84 52,95% 369,49 46,72% 14,44 1,83% 34,91 4,41% 2,51% -2,07%
Pedroso 1943,10 1943,10 1035,08 53,27% 966,98 49,76% 68,10 3,50% 1146,21 58,99% 1019,40 52,46% 23,93 1,23% 102,88 5,29% 5,72% 2,70%
Perosinho 529,21 529,21 289,49 54,70% 268,73 50,78% 20,76 3,92% 356,92 67,44% 310,13 58,60% 13,58 2,57% 33,22 6,28% 12,74% 7,82%
Sandim 1359,36 1359,36 536,96 39,50% 506,98 37,30% 29,98 2,21% 508,40 37,40% 461,44 33,95% 3,54 0,26% 43,42 3,19% -2,10% -3,35%
S. Félix Marinha 792,92 793,56 493,94 62,24% 460,81 58,07% 33,13 4,17% 655,88 82,65% 520,44 65,58% 81,72 10,30% 53,72 6,77% 20,41% 7,51%
Santa Marinha 591,79 551,76 503,01 91,16% 438,59 79,49% 64,42 11,68% 551,76 100,00% 432,00 78,29% 43,24 7,84% 76,52 13,87% 8,84% -1,20%
Sermonde 165,90 165,90 93,20 56,18% 87,90 52,99% 5,30 3,19% 137,38 82,81% 116,06 69,96% 13,24 7,98% 8,08 4,87% 26,63% 16,97%
Seixezelo 147,43 147,43 89,09 60,42% 84,15 57,08% 4,94 3,35% 96,75 65,62% 86,17 58,45% 1,46 0,99% 9,11 6,18% 5,20% 1,37%
Serzedo 667,79 667,79 468,61 70,17% 439,44 65,80% 29,17 4,37% 551,60 82,60% 493,11 73,84% 20,29 3,04% 38,20 5,72% 12,43% 8,04%
Vilar Andorinho 706,53 706,53 401,91 56,89% 369,65 52,32% 32,26 4,57% 476,60 67,46% 388,09 54,93% 38,92 5,51% 49,60 7,02% 10,57% 2,61%
Valadares 513,81 511,27 318,77 62,35% 294,99 57,70% 23,77 4,65% 369,97 72,36% 294,43 57,59% 41,06 8,03% 34,48 6,74% 10,01% -0,11%
Vilar Paraíso 529,66 529,66 436,90 82,49% 405,95 76,64% 30,96 5,84% 471,33 88,99% 397,04 74,96% 27,89 5,27% 46,40 8,76% 6,50% -1,68%
Concelho 16866,10 16420,78 9870,42 60,11% 9133,98 55,62% 736,44 4,48% 11487,93 69,96% 9569,74 58,28% 810,70 4,94% 1107,49 6,74% 9,85% 2,65%

Nota: Percentagens indexadas à área efectiva da freguesia.
* Carta Administrativa Oficial Portugal - versão 6.0, do Instituto Geográfico Português
** Área da freguesia CAOP v6 ajustada ao Rio Douro e ao mar.
*** Valor subtraído às classes de solo urbano (PDM 94) referente aos arruamentos de 2008

Área freguesia (ha)

Freguesia

SOLO URBANO - PDM 1994 (ha) SOLO URBANO - REVISÃO PDM (ha)

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

Pareceres das entidades consultadas 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Relatório de Factores Críticos 
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1. Consulta de Entidades – Relatório de Factores Críticos 
 

De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, a sujeição do plano ou programa 

a avaliação ambiental pode ser objecto de consulta às entidades às quais, em virtude das suas 

responsabilidades ambientais específicas possam interessar os efeitos ambientais resultantes da 

aplicação do plano ou programa, as quais dispõem de 20 dias para apresentarem as suas observações. 

 

Neste contexto, as entidades consultadas sobre o âmbito da avaliação ambiental a realizar e sobre o 

nível de informação a incluir no Relatório Ambiental do processo de revisão do PDM de Vila Nova de Gaia 

foram as seguintes: 

 

� Agência Portuguesa do Ambiente,  

� Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P.,  

� Instituto da Água, I. P.,  

� Administração de Região Hidrográfica do Norte, I. P.,  

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Norte, e  

� Administração Regional de Saúde do Norte  

 

No âmbito desta consulta, anexa-se de seguida os 3 pareceres recebidos. 
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1.1. Parecer da Agência Portuguesa do Ambiente 
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1.2. Parecer do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
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1.3. Parecer da CCDR do Norte e Administrações de Região Hidrográfica do Norte 
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b) Relatório Ambiental de Abril de 2008 
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2. Consulta de Entidades – Relatório Ambiental 
 

2.1. Parecer da Agência Portuguesa do Ambiente 
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2.2. Parecer do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
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2.3. Parecer da Administração de Região Hidrográfica do Norte, I. P.. 
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2.4. Parecer da CCDR do Norte  
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Análise dos pareceres emitidos    
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Introdução 
 
 

O Relatório Ambiental do processo de Avaliação Ambiental da revisão do PDM de Vila Nova de Gaia 

tem como objectivo identificar, descrever e avaliar os eventuais efeitos significativos no ambiente 

resultantes da aplicação do modelo urbano proposto na revisão do PDM de Vila Nova de Gaia. Ou 

seja, pretende-se avaliar a sustentabilidade das propostas da revisão do PDM de Vila Nova de Gaia. 

Na elaboração deste Relatório Ambiental teve-se em consideração os pareceres emitidos sobre o 

Relatório de Factores Críticos e o Relatório Ambiental entregue em Abril de 2008 pelas seguintes 

entidades: 

- CCDR-N (contempla a posição da Administração da Região Hidrográfica do Norte, IP); e  

- ICN-B. 

Foram ainda consultadas as seguintes entidades que não se pronunciaram: 

- Instituto da Água, IP; 

- Agência Portuguesa do Ambiente; e 

- Administração Regional de Saúde do Norte. 

 

Com este “Aditamento” pretende-se justificar as opções assumidas no Relatório Ambiental resultantes 

da análise dos referidos pareceres.  
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Análise dos pareceres emitidos ao Relatório dos Fac tores 
Críticos de Apoio à Decisão 
 

A – Parecer da CCDR-N  (Ofício Nº 412902 de 25.01.08, data entrada na CMG: 30.01.2008) 

Foram expostas as seguintes questões: 

“ … é entendimento desta CCDR que não fará sentido efectuar uma avaliação parcial, visando 

unicamente as propostas especificas da revisão (…) entendendo-se que o plano revisto deverá ser 

avaliado como um todo, tanto mais que os efeitos significativos no ambiente provavelmente não se 

reportarão exclusivamente às alterações propostas;” 

Quando no Relatório FCD se escreveu que o “objectivo da AAE da revisão do PDM é a avaliação da 

sustentabilidade das opções de revisão e não das opções do plano vigente” não se pretendia dizer 

que seria feita uma avaliação parcial, mas sim que a AAE a apresentar nunca poderia ser realizada da 

mesma forma se tivesse sido efectuada a par do processo de revisão do PDM, visto que foi realizada 

numa fase posterior à entrega da Proposta do Plano para Parecer Final à CMC em Junho de 2007.  

É ainda entendimento da CCDR-N que “sejam considerados os seguintes programas no Quadro 7 e 

nos respectivos quadros de coerência dos objectivos: PNAC, QRE da Directiva Quadro da Água, 

PEEASARII, POACL.” 

O PNAC foi considerado na análise do FCD “Qualidade de Vida” (Quadro 34), a Directiva Quadro da 

Água foi contemplada no Quadro 8 e o POACL no Quadro 12 do Relatório Ambiental (RA, Abril, 2008). 

Quanto ao PEAASARII, não foi considerado visto que se considerou que os objectivos deste programa 

estão amplamente assegurados no concelho de V.N. de Gaia. Como é possível constatar no relatório 

de infra-estruturas (Estudos Temáticos – Relatório 2.3) as taxas de cobertura no concelho quer em 

termos de abastecimento, quer de saneamento, são muito elevadas pelo que não se considerou ser 

necessário a intervenção através de propostas ao nível do PDM. De referir ainda que existe uma 

entidade – Águas de Gaia, EM – responsável pelo abastecimento e saneamento do concelho. 

“…entende-se que a Estrutura Ecológica municipal deveria também ter um indicador de avaliação a 

considerar para efeito da análise dos factores críticos…” 

Apesar da EEM não estar definida como um indicador de avaliação, os seus pressupostos foram 

considerados nos FCD apresentados, e todas as categorias de espaço que a compõem foram 

analisadas no RA. 

“considera-se pertinente enquadrar a estrutura urbana e estratégia de relocalização 

industrial/empresarial, a eficiência energética e a gestão de resíduos entre os critérios de 

sustentabilidade…” 

Em relação à eficiência energética considera-se que esta foi contemplada implicitamente no FCD 

“Qualidade de Vida”, nomeadamente no que diz respeito à estrutura viária e modos de transporte 

previstos. Quanto à questão da gestão de resíduos não foi directamente programada na proposta de 
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revisão do PDM, porque não foram detectadas (Estudos Temáticos – Relatório 2.3) necessidades 

urgentes de intervenção neste domínio através do PDM.  

“o Relatório Ambiental deverá desenvolver indicadores de avaliação de suporte ao sistema de controle 

ajustados aos critérios de controle…” 

No âmbito da monitorização do plano – no RA (Abril, 2008) – são apresentadas as Directrizes de 

Seguimento e os indicadores de monitorização ambiental a controlar. 

“os indicadores de avaliação (…) deverão contemplar a aferição da conformidade do PDM com o 

POOC”. 

Esta questão será contemplada na monitorização do plano. 

“…reforço da questão da identificação da rede de águas pluviais e respectivas medidas de 

minimização dos riscos associados à sua ligação aos cursos de água (…) deverá ainda ser incluída a 

questão do uso eficiente da água nos objectivos de sustentabilidade (…) definindo cumprimento de 

metas” 

Os objectivos delineados por FCD resultam, conforme metodologia aplicada, da ENDS, pelo que a 

questão do uso eficiente da água apesar de não mencionada está implícita, e será monitorizada 

conforme os indicadores associados ao FCD “Recursos Hídricos”. 

“integração da questão dos Riscos…” 

Os diferentes Riscos foram salvaguardados ao longo do processo de revisão nos respectivos âmbitos 

(erosão, cheias, pouição, incêndio, etc.) 

 

B – Parecer do ICNB  (Ofício Nº 129 de 16.01.08, data entrada na CMG: 18.01.2008) 

Foram expostas as seguintes questões: 

“seja incluído no factor crítico Biodiversidade, associado ao objectivo de sustentabilidade Espaços 

Naturais um novo indicador de avaliação, designadamente Habitats naturais e/ou Outras ocorrências 

do património natural relevantes…” 

Foi incluído. 

“seja identificado um factor crítico, designado Risco e Segurança Ambiental, a que deverá associar-se 

o respectivo conjunto de indicadores de avaliação…” 

Os FCD resultam, conforme metodologia aplicada, da ENDS, pelo que a introdução de novos FCD 

colocaria em causa a processo de AAE seguido. No entanto, e como já foi referido a questão dos 

Riscos foi salvaguardada ao longo do processo de revisão nos respectivos âmbitos, e será alvo de 

monitorização conforme os indicadores de avaliação usuais para cada tipo de risco. 
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Análise dos pareceres emitidos ao Relatório Ambient al 
 
 

A – Parecer da CCDR-N  (Ofício Nº 464499 de 26.05.08, data entrada na CMG: 02.06.2008) 

 

Foram expostas as seguintes questões: 

“ … não consta do documento a justificação sobre o acolhimento (ou não acolhimento) das 

recomendações feitas pelas entidades consultadas..” 

Conforme sugerido apresenta-se neste Aditamento as justificações esperadas. 

“…deveria ser referida também a abordagem metodológica da ponderação dos efeitos ambientais 

positivos no contexto da avaliação ambiental.” 

Considera-se que esta questão foi cumprida no desenvolvimento do RA. 

“ O referencial de avaliação surge em nosso entender incompleto, …[falta] PNAC, Directiva Quadro da 

Água, PEAASAR II e PERSUII.” 

Foram incluídos no RA o PNAC e a Directiva Quadro da Água, o PEAASARII e o PERSUII não foram 

incluídos pelos motivos expostos na “Análise aos pareceres emitidos ao relatório de FCD”. 

“considerar no quadro dos FCD/Oportunidades/Recomendações a referência a categorias de espaço 

nos critérios de avaliação Floresta e Solo e não classes”. 

Foi corrigido este lapso. 

“considerar no quadro dos FCD/Oportunidades/Recomendações como oportunidade, no FCD 

Mobilidade/acessibilidade, as propostas do PDM de novas vias rodoviárias que contribuam para o 

descongestionamento e diminuição da poluição.” 

Foi considerado. 

“Para os objectivos de sustentabilidade associados ao FCD Recursos Hídricos ponderar metas de 

gestão racional da água, de acordo com as metas estratégicas do QRE…” 

A ponderar em fase de Monitorização Ambiental. 

“Quanto aos objectivos de sustentabilidade ambiental associados ao FCD Qualidade de Vida 

contemplar igualmente metas relacionadas com a Gestão Racional de Energia, a Redução da 

Emissão de GEE (qualidade do ar/ alterações climáticas) e Gestão de Resíduos, enformadas pelas 

metas nacionais e comunitárias a cumprir (QRE).” 

A ponderar em fase de Monitorização Ambiental. Será realizado desde que haja disponibilização desta 

informação da parte das fontes que estão associadas a estes indicadores. 

“recomendações (…) sistematizadas no Quadro 61 [RA, Abril 2008] sejam concretizadas, tanto quanto 

possível, em medidas constantes do Programa de Execução do PDM.” 
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Atendendo à forma de desenvolvimento deste processo de AA (executado numa fase pós-execução 

do PDM) é de referir que as medidas apresentadas estão de acordo com o Programa de execução do 

PDM entregue à CMC em Junho de 2007. 

“No que diz respeito à fase de seguimento, entende-se que a mesma deveria ter sido complementada 

com a apresentação de Plano de Acção ou Programa de Monitorização que consubstanciasse o modo 

como as recomendações e as medidas resultantes da AA serão concretizadas…” 

Conforme é referido no RA, no Departamento de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM existe 

uma Unidade de Monitorização, cujas funções incluem a monitorização do PDM e consequentemente 

a monitorização ambiental. Não foi apresentado um Plano de Acção, mais foi amplamente exposto 

como se prevê que funcione a Unidade de Monitorização, as relações com os diferentes 

departamentos da GAIURB, EM e dos outros departamentos, a consulta às entidades externas, a 

forma e periodicidade de apresentação de resultados, etc.  

O estabelecimento de um Programa de Monitorização Ambiental será possivelmente realizado na fase 

de emissão da Declaração Ambiental, pois é nessa declaração que figurarão as medidas de controlo 

previstas (em conformidade com o disposto no Art.º 11º do DL 232/2007 de 15 de Junho), incluindo 

aquelas que serão eventualmente sugeridas pela APA (visto que a APA deve pretender alguma 

uniformidade de critérios, ao nível dos municípios, pois terá que entregar anualmente ao Governo um 

relatório, assim como comunicar à Comissão Europeia as medidas de melhoria adoptadas - Art. 6º do 

DL 232/2007 de 15 de Junho). Mais se pode informar que se prevê que a actualização dos dados seja 

sistemática, com uma periodicidade variável conforme o indicador e a respectiva fonte. A 

apresentação destes resultados terá uma periodicidade mínima anual conforme a legislação em vigor.  

“ Quanto aos indicadores de avaliação recomenda-se o reforço nas temáticas não abordadas, de 

acordo com os objectivos de sustentabilidade ambiental. (…) contextualização dos indicadores, 

através de referencial temporal e espacial que permitam avaliar a evolução dos parâmetros em causa, 

durante o período de vigência do PDM (revisto) e comparativamente ao período pré-revisão...etc.” 

Estas e outras considerações tecidas pela CCDR-N em relação à futura monitorização do plano serão 

obviamente consideradas, e não estão explicitadas no RA porque se trata de questões que estão 

implícitas no processo de monitorização e que não se viu necessidade de expor. 

Finalmente é de referir que às reformulações relevantes efectuadas ao RA entregue em Abril de 2008 

foi associada a respectiva reformulação no Resumo Não Técnico. 

 

B – Parecer do ICNB  (Ofício Nº 1473 de 26.05.08, data entrada na CMG: 27.05.2008) 

“para o factor critico Biodiversidade é proposto um conjunto de critérios de avaliação e respectivos 

indicadores…” e introdução de um “FCD Segurança e Riscos Ambientais” 

A ponderar em fase de Monitorização Ambiental. Será realizado desde que haja disponibilização desta 

informação da parte das fontes que estão associadas a estes indicadores. 
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