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1. Introdução 
 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental (RA) da revisão do Plano 

Director Municipal (PDM) de Vila Nova de Gaia.  

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15/6, veio estabelecer o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos 

de determinados planos e programas no ambiente. De acordo com o artigo 2º do mesmo decreto-lei, 

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”. 

O Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19/9, altera o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22/9 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.  

No caso da AAE da revisão do PDM de Vila Nova de Gaia, a principal especificidade reside no facto da 

proposta técnica de PDM se apresentar concluída desde Junho de 2007 (encontrando-se neste momento 

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, visto que fez parte da metodologia da revisão do PDM a ponderação constante de 

questões ambientais estratégicas. 

A definição do âmbito da avaliação e alcance da informação a incluir no RA foi traduzida na elaboração 

de um relatório designado por Relatório de Factores Críticos para a Decisão (FCD), entregue em 

Dezembro de 2007 às entidades a quem, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, 

fosse susceptível de interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano. 

Assim, o Resumo não técnico pretende abordar de forma sucinta os pontos mais importantes 

desenvolvidos no RA, incluindo uma análise da situação actual e tendências futuras com aplicação do 

PDM’94; uma avaliação estratégica de impactes positivos e negativos inerentes a cada factor crítico; e 

uma proposta de monitorização que visa avaliar os efeitos ambientais e detectar a necessidade de 

aplicação das medidas correctivas previstas na declaração ambiental. 
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2. Objecto da AAE 
 

Na presente AAE foi feita a avaliação dos principais objectivos e linhas estratégicas da revisão do PDM 

de Vila Nova de Gaia, determinados com base na 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.  

Os indicadores de crescimento do concelho nas diversas áreas avaliadas, tal como as debilidades que 

estão associadas a esse crescimento urbano constituíram uma premissa para a definição de princípios 

para um modelo territorial assente em desafios de sustentabilidade. Neste contexto, a definição da 

estrutura ecológica municipal constituiu o esqueleto de organização e delimitação da classificação de uso 

do solo.   

O modelo territorial proposto define como objectivos estratégicos a serem concretizados pelo PDM: 

� 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 

A AAE irá focar-se na identificação de factores potenciadores dos impactes ambientais positivos, 

identificando simultaneamente os impactes ambientais negativos que possam estar associados às 

propostas da revisão do PDM. 
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3. Metodologia de avaliação 
 

A AAE 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 positivos ou 

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.  

Os objectivos da AAE 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;  

A metodologia seguida no processo de AAE é apresentada de forma esquemática na Figura 1 e divide-se 

nas seguintes fases: 

• 1.ª Fase – Análise dos Factores Críticos – identificação das questões estratégicas de análise e os 
factores ambientais significativos a considerar na fase de avaliação; 

• 2.ª e  3.ª Fase – Avaliação e Preparação do RA – avaliação das questões estratégicas (FCD) 
identificadas na fase anterior de acordo com os seguintes pontos: 

• Descrição e objectivos – definição, critérios de avaliação, objectivos de sustentabilidade, 
relação com o quadro de referência estratégico (QRE); 

• Situação existente e análise de tendências – caracterização ambiental da situação existente, 
impactes das opções do PDM´94 e tendência futura com PDM´94; 

• Efeitos esperados com a proposta de revisão do PDM – impacte da Proposta de Revisão do 
PDM 

• 4.ª Fase – Seguimento – monitorização ambiental da execução do PDM com base nos indicadores 
de referência resultantes do RA.  
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Figura 1 – Fases de Avaliação Ambiental Estratégica1 

 
                                                           

1 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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4. Avaliação ambiental estratégica 

 
4.1 Síntese conclusiva por Factor Crítico de Decisão 

Da análise dos objectivos do quadro de referência estratégica e a sua interacção com os objectivos 

estipulados no processo de revisão do PDM, resultaram os seguintes FCD do PDM de Vila Nova de Gaia: 

Biodiversidade, Solo, Recursos Hídricos, Qualidade de Vida,  e Património Cultural e Paisagem. 

O facto de, no caso de Vila Nova de Gaia, a proposta técnica de revisão do PDM se encontrar concluída 

desde Junho de 2007, retira oportunidade e carácter estratégico à AAE. Assim, na análise dos FCD em 

questão, não foram tidos em conta cenários alternativos. Ou seja, esta avaliação dos impactes ambientais 

da Proposta de Revisão do PDM desenvolveu-se em três momentos: situação existente, evolução com o 

PDM’94 e previsão com a proposta de revisão do PDM.  

Biodiversidade 

Com o FCD biodiversidade pretendeu-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.  

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. 

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 artificializado2 pode ter um impacto directo na diminuição e 

degradação dos espaços naturais. 

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. 

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

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

2 Entre 1990 e 2003 verificou-se uma diminuição dos espaços florestais devido 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 
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valorização paisagística”. Nessas circunstâncias, a única indicação regulamentar que o PDM´94 definia 

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

PDM´94 remetia exclusivamente para o respectivo regime sem qualquer regime supletivo. Em matéria de 

áreas de valorização paisagística, estas estão identificadas cartograficamente, 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´94. Estas disposições nunca foram 

concretizadas.  

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”, e também 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.  

No caso da REN, o PDM´94 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 

florestais.  

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

continuação da tendência de abandono ou de pressão construtiva nas áreas onde ocorrem alguns dos 

espaços naturais mais expressivos do concelho. 

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 artificializados. Ainda que os dados 

não permitam avaliar de forma sistemática os efeitos da fragmentação nos sistemas naturais e nos 

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

medidas capazes de travar aquela tendência.  

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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Em termos de efeitos esperados com a proposta de revisão do PDM um dos aspectos mais relevantes da 

proposta de revisão do PDM, em matéria de biodiversidade, prende-se com a criação de uma categoria 

de espaço para as áreas naturais, com tradução na Carta de Qualificação do Solo. Trata-se de uma 

categoria de espaço que integra os valores e sistemas naturais 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. 

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.  

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 biodiversidade. A criação de uma estrutura 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 referir ainda a implementação de uma estrutura ecológica que tem como principal objectivo assegurar 

o desempenho das dinâmicas naturais. As áreas florestais assumem um papel importante na estratégia 

da EEM. 

Finalmente, outro dos aspectos inovadores desta proposta de revisão de PDM prende-se com a 

existência de programação de áreas rurais, através da delimitação de UOPGs. 

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: 
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- O controle da impermeabilização do solo e da 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 

algumas actividades humanas, principalmente pela gestão inadequada do solo, podendo também o solo 

ter algumas características intrínsecas que o tornem propenso à erosão. 

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 aumentou cerca de 7%, o que 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. 

Entre 1990 e 2003 verificou-se uma tendência para a ocupação das áreas de solos férteis, com usos não 

compatíveis com a sua aptidão natural, facto que se ficou a dever, essencialmente, à expansão urbana 

que surgiu associada ao significativo aumento populacional verificado no concelho (cerca de 16% de 

aumento entre ’91 e ’01). 

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

caracterização biofísica3 do concelho que surge como o principal suporte analítico para a delimitação do 

ecossistema de risco de erosão e de zonas escarpadas.  

                                                           
3 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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Relativamente à ocupação do território durante o período de vigência do PDM’94, verificou-se a 

intensificação dos processos de crescimento urbano derivado do aumento da mobilidade e da localização 

indiferenciada das actividades económicas e sociais. 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. Este aumento 

artificializado e alargado a todo o território tem um impacto directo e negativo no controle da 

permebilidade, na manutenção e preservação dos solos férteis. 

A avaliação comparativa entre a ocupação actual do solo e o perímetro urbano previsto no PDM ‘94, 

revela o excesso de oferta de solo urbano (Áreas Urbanas e Urbanizáveis). 

Mesmo sem aprofundar 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.  

Sobre a protecção dos 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 Planta de 

Condicionantes, sendo o seu regime de gestão remetido para a aplicação do regime geral da RAN. 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 

existentes, tornando-se claro que o PDM’94, fora da delimitação da REN, não qualifica o solo com o 

objectivo da minimização deste risco. 

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). 

Entende-se que a continuação do PDM´94 iria manter uma ausência estratégica ao nível 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.  
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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. 

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 categoria 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 (que 

continuam) foi possível que o perímetro urbano apontado no âmbito da proposta de revisão do PDM 

aumentasse, face ao perímetro urbano do PDM´94 apenas em cerca de 2,65%. Este aumento é 

resultante da re-destribuição e criação de novas categorias de espaço em área urbana como por exemplo 

os espaços naturais que integram a Estrutura Ecológica Municipal. Na proposta de revisão do PDM 

pretendeu-se garantir a importante continuidade dos espaços naturais em contexto urbano, assim como 

nas áreas menos densas e mais interiores do concelho. 

A proposta de revisão do PDM estabelece a diferença entre Áreas Urbanizadas, cuja vocação principal é 

a da compactação e Áreas de Expansão Urbana. Estas últimas, correspondem a áreas cuja urbanização 

é possível programar, com necessidade de definição através de estudos urbanísticos e cujo crescimento 

deve acontecer preferencialmente na contiguidade de áreas já urbanizadas. 

No âmbito dos estudos urbanísticos a realizar ou das Unidades de Execução é possível definir o grau de 

impermeabilização dos solos, quer de forma qualitativa, quer de forma quantitativa, 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. 

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. A proposta da revisão do PDM de Vila Nova de Gaia dá ênfase à 

preservação das áreas de elevada aptidão agrícola apontando para a possibilidade de usos múltiplos e 
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utilizações compatíveis com a preservação do recurso natural em causa, sugerindo que devem ser 

ponderadas alternativas à actividade agrícola, praticamente inexistente enquanto actividade económica 

em Vila Nova de Gaia. 

 

Recursos Hídricos 

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 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: bacias hidrográficas das ribeiras atlânticas e sub-bacias hidrográficas da bacia 

do rio Douro  

O rio Douro, no qual desaguam o rio Febros e o rio Uíma (assim como outras linhas de drenagem), 

apresenta-se como o elemento hidrográfico mais significativo. 

A barragem de Crestuma-Lever, localizada no rio Douro, e a respectiva albufeira assumem uma 

importância vital na medida em que constitui o aproveitamento hidroeléctrico mais a jusante do rio Douro, 

sendo a principal origem para o abastecimento de água para o conjunto da AMP, desde a constituição da 

empresa Águas do Douro e Paiva e da construção da ETA de Lever. 

Um levantamento cartográfico efectuado em 2004 representa as linhas de água em 2 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). De acordo com este levantamento é possível verificar 

que a expressão dos cursos de água entubados é muito significativa – situação que decorre do processo 

de urbanização e de outras intervenções no território e que reflecte uma desadequada prática de 

planeamento. 

O referido levantamento constituiu um contributo significativo na medida em que, até 2004, não se 

conheciam os traçados dos cursos de água com rigor, sendo a análise da rede hidrográfica baseada na 

informação disponível nas Cartas Militares.  

O abastecimento de água e de saneamento básico do concelho é, desde 1999, da responsabilidade da 

Águas de Gaia, EM. Dado que o abastecimento de água cobre a quase totalidade do concelho, tem vindo 

a ser realizado um maior investimento no saneamento básico, o que tem contribuído de forma 
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significativa para a qualificação dos recursos hídricos e, consequentemente, para a melhoria da qualidade 

de vida das populações. 

Em matéria de recursos hídricos, o PDM´94 não identifica os cursos de água na carta de ordenamento, 

embora na carta de condicionantes seja identificado o Domínio Hídrico e assinaladas as margens dos 

cursos de água. A análise à carta de condicionantes mostra a representação esquemática dos cursos de 

água (desadequada na escala de PDM), tal como das linhas de drenagem natural e para os cursos de 

água permanentes. Por outro lado, 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. 

Em termos de análise da tendência futura com PDM´94, perspectiva-se uma continuação da 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. 

A proposta de revisão do PDM propõe a criação (e respectiva regulamentação) 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, tendo como principal objectivo a protecção dos recursos 

em presença e a promoção da continuidade dos sistemas e dinâmicas naturais.  

Quanto 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 

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 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. 

No que respeita às cabeceiras das linhas de água, foram integradas na REN as mais significativas 

(cabeceiras da Serra de Negrelos), encontrando-se as restantes urbanizadas ou enquadradas em áreas 

urbanas ou urbanizáveis.  

Quanto 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 
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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. 

Qualidade de Vida 

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. 

 

Espaços verdes 

Em termos de espaços verdes existentes no concelho, destaca-se o baixo número de jardins, os 5 

grandes parques espalhados pelo território (Parque da Lavandeira, Parque Biológico, Parque S. Caetano, 

Parque Arcozelo e o Parque da Senhora da Saúde) e a fraca expressão das alamedas (concentradas nos 

núcleos de Francelos, Miramar e Granja/Aguda). 

Neste caso, 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.  

Na ausência de revisão do PDM, o cenário acima descrito seria mantido, ou seja, a gestão do espaço 

verde público de menor dimensão continuaria a ser realizada de forma casuística, através dos processos 

de loteamento e das oportunidades que vão surgindo. 

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. Assim, dado 

que os espaços verdes na plataforma cidade são escassos, a proposta de revisão do PDM considera 
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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. Por outro lado, interessa ainda destacar que a proposta de revisão do PDM considera que 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. 

Ruído 

No que respeita ao ruído, o concelho estava em fase final de validação do seu Mapa de Ruído quando foi 

republicado o RGR4. Assim, encontra-se em curso a 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.  

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”5. Deste modo, e 

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.  

Mobilidade 

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. 

                                                           
4 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 
5 Capítulo II, Ponto 1, do Artigo 6º do DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro. 
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No que respeita a este tema, 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). A estratégia baseava-se, em síntese, na melhoria da mobilidade no interior do 

concelho, através da rede viária principal e secundária, 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. 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. 

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. 

Dada a localização do concelho de V. N. Gaia, os problemas de mobilidade e de transporte assumem 

uma grande importância, 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. 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 a Melhoria da Qualidade do Ar). 

 

Património Cultural e Paisagem 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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 há um conjunto variado e disperso de outros elementos de valor arquitectónico e 

arqueológico que se encontram sem qualquer tipo de protecção. 

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. 

Outros conjuntos edificados 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. Destaca-se também a importância das tipologias industriais, com exemplos muito significativos 

da história sócio-económica do concelho como os complexos industriais bem como os numerosos 

moínhos integrados nos sistemas ribeirinhos mais expressivos da estrutura biofísica da paisagem do 

concelho. 

A arquitectura erudita dos mosteiros, assim como a das casas de algumas quintas 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. 



Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia 
Resumo Não Técnico   |   Abril de 2008 
 
 

18

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, 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 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. 

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.6  

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 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, remetendo para a legislação aplicável, isto é, exclusivamente para elementos 

em processo de classificação, tendo-se constatado que a eficácia do inventário 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. 

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. 

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. 

                                                           
6 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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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.  

Actualmente os valores geomorfológicos existentes no concelho não são objecto de qualquer disposição 

legal ou regulamentar de protecção patrimonial, pelo que a sua manutenção se encontra ameaçada. 

Mantendo-se a situação actual, de vigência do PDM’94, teríamos uma ausência de fundamentação 

regulamentar para defender o património existente no concelho e agora conhecido. 

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.  

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, contempla instrumentos vinculativos e 

operacionais na 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 

acrescendo atributos de qualificação ao ambiente urbano, à paisagem natural e aos territórios da 

ruralidade. 

 
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 (constituem elementos 

primordiais na qualificação do espaço rural num sistema de complementaridade com o solo classificado 

como rural que 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. 

Os sete 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. 
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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. Na actualidade alguns destes lugares da igreja (ou lugares com 

características assemelháveis) ainda constituem microcentralidades locais das freguesias mais 

periféricas:  

As transformações no passado recente (industrialização) e o lançamento dos grandes eixos viários (auto-

estradas) 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 

povoamentos arbóreos. Os sinais desta transformação são o abandono dos campos e a degradação do 

património edificado dos lugares, mais do que a real transformação em estruturas efectivamente 

urbanas.. 

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. 

Além da Cidade, o Concelho é formado por três unidades de paisagem com diferentes características: 

• unidade de paisagem agro-florestal da bacia hidrográfica do rio uíma e da frente ribeirinha do rio 

douro; 

• unidade de paisagem agro-florestal da bacia hidrográfica do rio febros; 

• unidade de paisagem dos corredores atlânticos. 

 
Na primeira unidade, 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. 

A segunda unidade, 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 
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do lugar dos Carvalhos como ponto intermediário e comercial da Estrada para Lisboa (feira de produtos 

agrícolas). 

Por fim, na terceira unidade, 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 

central e a Poente pelos aglomerados de Francelos, Miramar, Aguda e Granja.  

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 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. 

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. Este existe por exclusão relativa aos aglomerados urbanos. 

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)7 

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). 

 
A análise evidencia que entre as áreas urbanas e urbanizáveis estão muitos terrenos expectantes e 

também muitos espaços cuja natureza é rural, situação agravada pela dispersão do povoamento (daí a 

dimensão do perímetro urbano proposto).  

Em solo urbano e, resumidamente: 

                                                           
7
 A submeter para a Serra de Negrelos, Monte Murado, Montes de Grijó e Encostas do Douro 
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a) o PDM estipula regras de urbanização e edificação e não de uso para as áreas urbanas e 

urbanizáveis; 

b) as características formais dos núcleos também não estão salvaguardas na totalidade devido ao 

regime de excepções. 

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. A nível regulamentar, a normativa do solo fora 

do perímetro urbano do PDM 94 remete directamente para os regimes da RAN e REN ou prevê um 

regime de excepção relativamente à edificabilidade. 

A Proposta de Revisão do PDM criou regras supletivas aos regimes das servidões e restrições de 

utilidade pública.  

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   
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3. usos não subordinados à classificação básica do solo 

áreas naturais ribeirinhas 

Por outro lado a carta da estrutura ecológica 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 

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 no solo rural são aquelas que decorrem das suas 

aptidões próprias. Deste conceito emana o seu uso dominante e decorrem eventuais usos 

complementares ou compatíveis.  

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. 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”. 

A proposta de revisão do PDM criou ainda regras suplementares que consagram os núcleos mais 

exemplares do ponto de vista patrimonial. 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. 

 

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 sustentável 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, que por sua vez protege o uso agrícola. 
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A distribuição das quintas no concelho é expressiva: o Inventário do Património elaborado no âmbito da 

Revisão do PDM contabiliza 146. Em Vila Nova de Gaia, as quintas foram um dos elementos matriciais 

da organização do espaço rural no concelho. 

O PDM elaborado em 1994 e actualmente em vigor não possui um inventário das quintas existentes e 

não lhes consagra uma categoria específica de solo, pelo que as quintas estão enquadradas dentro ou 

fora do perímetro urbano em diversas categorias de espaço. O facto de muitas quintas abrangidas por 

regimes de salvaguarda (RAN e REN), terem sido remetidas exclusivamente para os respectivos regimes 

sem qualquer norma suplementar acerca da vocação destes exemplares, constituiu um factor para o seu 

abandono. Para as quintas situadas em áreas urbanas não existem outras regras de ocupação que não 

sejam as que se referem estritamente à respectiva normativa de edificabilidade decorrente da categoria 

de espaço em que esteja inserida. O PDM ’94 consagra um regime excepcional que admite um acréscimo 

de edificabilidade se libertadas áreas livres de interesse geral. Estas incluem nomeadamente “quintas de 

algum valor paisagístico”. Esta regra não produziu qualquer efeito conhecido. 

A proposta de revisão do PDM criou regras supletivas aos regimes das servidões e restrições de utilidade 

pública. Assim, nas áreas abrangidas por RAN e REN (bem como pelo domínio público hídrico) a 

disciplina de uso, ocupação e transformação é a da categoria de espaço inscrita na carta de qualificação 

do solo. As quintas foram identificadas exaustivamente, através de um inventário próprio, estando as 

principais inscritas na carta de qualificação do solo com uma categoria específica e nas situações 

restantes são espaços salvaguardados pelo regime do património arquitectónico e arqueológico. 

As quintas delimitadas na carta de qualificação do solo inserem-se em duas categorias: 

a) áreas de quintas em espaço rural; 

b) áreas de quintas em espaço urbano.  

 

Para as primeiras “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”. 

Para as segundas “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 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”. 

A restante normativa refere-se à disciplina genérica da edificabilidade e do uso. Há restrição da 

capacidade construtiva: “a área bruta de construção máxima admitida é de 20% da área do prédio” e 
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“deve garantir-se que pelo menos 25% da área total zonada como quinta fique afecta à construção pré-

existente”. 

O regime patrimonial supletivo, impõe ainda que, além de edifícios e outras construções identificados no 

perímetro das quintas, a sua globalidade é abrangida pelas seguintes regras: 

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”; 

f) são ainda “proibidos os usos de indústria e armazenagem. 

 

4.2 Grau de cumprimento dos objectivos de sustentabilidade 

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: 
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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; 

 

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 + + ++ 

                                                                           
Escalões objectivos principais Grau de cumprimento do objectivo de sustentabilidade                                                                                                                             

 1º escalão - negativo a nulo      

 3º escalão + baixo a médio      

  ++ alto a muito alto  
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4.3 Oportunidades e Riscos para o Ambiente e a Sustentabilidade 

 
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 classe 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 da 
Estrutura Ecológica Municipal. 
 
Desenvolvimento de mecanismos operativos que promovam iniciativas ambientalmente 
sustentáveis e economicamente viáveis. 
 

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 classe de espaço para as áreas 
agrícolas, sendo estabelecidos 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 da 
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 de 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 do 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 em sobre-exposição, indica 
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) e o 
aumento do uso do transporte público em detrimento do uso do 
transporte individual. 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 generalizada 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. 
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5. 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. 

A participação relativa a particulares e entidades privadas teve um carácter mais interventivo na “Fase de 

Auscultação Prévia”8. Registaram-se 1520 contributos/sugestões que 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. 

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. 

Ainda relativamente à participação de entidades privadas destaca-se a integração das seguintes 

entidades na Comissão Mista de Coordenação (CMC) de acompanhamento ao processo de Revisão do 

PDM: Associação dos Amigos da Praia da Madalena; Associação dos Comerciantes e Industriais de 

Gaia; Santa Casa da Misericórdia de Gaia; e Associação dos Exportadores de Vinho do Porto. 

Quanto ao envolvimento institucional público refira-se a activa participação das juntas de freguesia que, 

para além de se terem manifestado na Fase de Auscultação Prévia, foram ouvidas em noventa e seis 

reuniões (96): cerca de quatro por Freguesia e em diferentes fases do PDM. Nestas reuniões discutiram-

se as propostas (cerca de 407 no total).  

Todo o processo de acompanhamento institucional do plano em sede de CMC foi complexo e 

multifacetado, e desenvolveu-se tanto em reuniões plenárias da CMC como em reuniões sectoriais com 

as entidades que tutelam áreas específicas ou temas territoriais. A CMC do Processo de Revisão do PDM 

de V.N. Gaia9 é presidida pela Comissão de Coordenação da Região Norte, sendo composta pelas 

seguintes entidades (para além das já referidas entidades privadas):   

− 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); 

− 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); 

                                                           

8 que se desenrolou 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) 
9 conforme Despacho 3321/2005 (2ªsérie) de Fevereiro de 2005 
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− 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); 

− 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); 

 

Em relação às câmaras municipais vizinhas apenas Gondomar, Santa Maria da Feira e Espinho 

mostraram interesse em integrar a CMC. 

Todas as reuniões (sectoriais e plenárias) foram presididas pela CCDR-N e tiveram sempre presentes 

elementos da equipa de Revisão do PDM. 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. 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, e houve um grande envolvimento das entidades com responsabilidades ambientais. 

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 Biodiversidade (ICNB). 

O Relatório Ambiental, ao qual corresponde este “Resumo Não Técnico” será sujeito a discussão pública 

juntamente com o objecto da avaliação, a revisão do PDM de Vila Nova de Gaia. Após a aprovação do 

Parecer Final da CMC, em reunião plenária, iniciar-se-á o período de discussão pública. 
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6. Directrizes para seguimento 

 

Avaliação e Monitorização de Planos 

Tal como previsto pela legislação em vigor10 é necessário realizar uma monitorização e avaliação da 

execução dos planos. Este processo inclui, também, detectar os efeitos significativos que a execução dos 

planos pode ter no ambiente, de forma a identificar os efeitos negativos imprevistos e aplicar as 

necessárias medidas correctivas previstas na declaração ambiental. 

A avaliação dos planos pode ainda fundamentar propostas de alteração do plano ou dos respectivos 

mecanismos de execução.  

Em termos de avaliação ambiental de planos prevê-se ainda a verificação da adopção das medidas 

previstas na declaração ambiental, a fim de se identificarem atempadamente (e corrigirem) os efeitos 

negativos imprevistos. 

A função monitorização no município de V.N. 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.  

O objectivo essencial da monitorização será o de tornar mais efectivo o processo de planeamento 

tornando-o mais apropriado às situações que vão territorialmente surgindo. 

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 do Relatório Ambiental (ver Quadro Indicadores de Monitorização 

derecorrentes da AAE). 

 

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.  

Assim caberá ao DPU avaliar e controlar os impactes decorrentes da aplicação deste tipo de plano11. Esta 

função de Monitorização e Avaliação da Execução de Planos será assegurada na Unidade de 

                                                           

10 Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo (LBOTU - Lei 48/98 de 11/8) e Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT) DL 380/99 de 22/9 alterado pelo DL 310/2003 de 10/12 e pelo DL 316/2007 de 19/9 
11 Respeitando-se desta forma a LBOTU, o RJIGT e a legislação referente à AAE. 
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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 

Territorial12. No caso especifico da monitorização ambiental esta será realizada em colaboração com a 

Unidade de Planeamento Ambiental (unidade que também faz parte da estrutura do DPU da Gaiurb, EM). 

A Unidade de Monitorização 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 para a elaboração dos relatórios bi-anuais13 de avaliação 

de dinâmicas de organização e transformação do território. 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 restantes empresas municipais pela própria Câmara Municipal, instituições públicas, 

privadas, e até mesmo por colaborações ibéricas ao nível do Eixo Atlântico. 

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. 

 

 

                                                           

12 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) 

13 a submeter à Assembleia Municipal de 2 em 2 anos e a discussão pública.  




