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AÇÃO DO PDM DE íLHAVO 
ÁREAS DE EQUIPAMENTO: 

I - ANTECEDENTES 

- Deliberação de CMII participação preventiva I publicação e publicitação 

1 do 

1.1 

A Cãmara Municipal deliberou mandar alterar o POM em 6 de Abril de 2 oJ'.0 

art. 74.°), tendo o Aviso n. o 8343/2009, respeitante à deliberação e a ura do pe iodo de'j.i/(J C'"! 

participação preventiva, sido publicado no Diário da República 2a Série, n° 75, de 17 de Abri l 

(n. o 2 do art. 77.0 e n.o 4 do art. 148.°), publicitado na comunicação social e colocado na página 

da internet da CM ílhavo, (n .o 2 do art. 149.°), dando assim cumprimento às disposições sobre 

a elaboração, participação preventiva. publicação e publicitação previstas no Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 

1.2 - Avaliação Ambiental Estratégica 

Relativamente à Avaliação Ambiental Estratégica, e em cumprimento do disposto no DL 

n." 232/2007, de 15 de Junho e no DL 46/2009, de 20 de Fevereiro, a Câmara Municipal 

apresentou um justificativo da decisão de não qualificação da área como susceptível de ter 

impactes significativos para o ambiente (integrado no Relatório da Proposta) , o qual se 

encontra disponibi lizado ao público para efeitos do disposto no n° 7 do Art. 3.° do O.L. 

232/2007 de 15 de Junho. 

1.3 - Acompanhamento da CCDR-C 

A proposta de alteração do Plano Oirector Municipal de ilhavo tem enquadramento legal 

nas disposições constantes da alínea a) do n.02 do art. 93 ° do DL 380/99, de 22 de Setembro, 

na redacção dada pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro 

O processo teve o acompanhamento da CCDRC que, através do ofício n. ° 100957, de 7 

de Julho de 2009, emitiu parecer sobre a fundamentação da alteração e respectiva instrução 

processual, tendo o estudo sido reformulado, dando satisfação à generalidade das 

observações efectuadas. 

A proposta de alteração ao PDM de ílhavo incide sobre disposições regulamentares, 

designadamente na alteração do Art 14° do Regulamento, bem como da alteração ao regime 
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de uso e ocupação demarcados na planta de ordenamento, de forma a possibilitar a 

implantação de dois equipamentos, designadamente: 

i) Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário de Idosos na Gafanha da Nazaré 

está em causa uma alteração de "Espaço Agrícola Complementar" para "Espaço 

Urbanizável de Nível 11" destinado a "Área de Equipamento Social", resultante da 

incompatibilidade das opções contidas no PDM em vigor para este tipo de uso. A 

oportunidade desta pretensão sustenta-se na evolução das condições sociais e 

culturais, evidenciadas no crescimento da população idosa e com necessidades de 

apoio social, que por via de uma oferta insuficiente deste tipo de equipamentos toma 

premente a dotação de novos equipamentos que possam suprir as actuais 

necessidades. 

ii) Parque de Ciência e Inovação na área Nordeste da Cidade de ílhavo - trata-se de 

uma alteração do uso previsto em "Espaço Agrícola coincidente com RAN" para 

1D"Espaço Urbanizável de Nível destinado a "Área de Equipamento de Ciência e 

Inovação". A oportunidade desta alteração resulta da evolução das condições 

económicas e sociais, nomeadamente da necessidade de instalação de um 

empreendimento destinado à investigação científica e transferência de conhecimento 

que a Universidade dê Aveiro pretende desenvolver e que não, tem cabimento no seu 

campus universitário. Este empreendimento permitirá o acesso dos agentes económicos 

da região à Ciência, Tecnologia e Inovação, de forma a permitir o aumento da 

competitividade e parcerias internacionais. O Parque de Ciência e Inovação pretende 

ainda, atrair importantes recursos humanos qualificados e é considerado como um 

instrumento de execução de prioridades políticas nacionais onde a Universidade de 

Aveiro é parceira. 

Relativamente ao conteúdo material e documentação da alteração ao POM, a CCDR-C 

considerou que a proposta apresentada seguia, com as devidas adaptações, as disposições do 

D.L. n° 380/99 de 22 de Setembro na redacção dada pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro, 

encontrando-se instruído para apreciação conforme as disposições constantes dos artigos 85. o 

e 86. o do referido diploma 

A justificação proposta para a alteração foi considerada devidamente Fundamentada, 

estando integrada em objectivos referidos nos diversos planos e programas, existindo 

articulação entre o PDM em revisão e o PROT em elaboração. 



Proposta de alteração do POM de ílhavo 

1.3.1 - Conferência de serviços 

No ãmbito do acompanhamento da Alteração do Plano Oirector Municipal de ílhavo 

(PDM), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) 

convocou a conferência de serviços, que se realizou no passado dia 07/10/2009, de acordo 

com o disposto no n.o 3 do art. 75.°- C do DL 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada 

pelo DL 46/2009 de 20 de Fevereiro. 

1.3.2 - Parecer da CCDR-C 

Do ponto de vista procedimental foi dado cumprimento às normas legais e 

regulamentares aplicáveis à alteração do PDM de ílhavo e, em particular, no que respeita ao 

regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial , foram verificadas as disposições 

constantes dos art.o 74°, 77°, 148.° e 149°, relativas à elaboração do Plano, Participação 

Preventiva , respectiva publicação e publicitação. Foram respeitadas, com as necessárias 

adaptações, as disposições referentes ao conteúdo material e documental da alteração de 

POM, incluindo a Avaliação Ambiental Estratégica, cujo justificativo se encontra disponibilizado 

ao público. Deste modo, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

emitiu parecer favorável à proposta de alteração ao Plano Director Municipal de ílhavo. 

1.3.3 - Conclusão 

Pelo exposto, concluiu-se que, para efeitos do disposto no n ° 4 do ad. 75.o -A do O.L n.o 

380/99, de 22 de Setembro na redacção dada pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro que: 

- a proposta dá cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis ; 

- a alteração proposta para o PDM seguiu, com as devidas adaptações, o RJIGT relativo 

à elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território. 

- as soluções preconizadas na alteração ao Plano, encontram-se devidamente 

fundamentadas no Relatório, em particular as propostas de reclassificação do solo em 

duas áreas especificas, concretizando objectivos que estiveram subjacentes em mandar 

alterar o Plano. 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e demais 

entidades presentes na referida Conferência de Serviços, consideraram que, salvaguardados 

os aspectos indicados pelas entidades na reunião (cf. Acta da Conferência de Serviços anexa), 

a proposta de alteração ao Plano Director Municipal de ilhavo se encontra em condições de 

merecer parecer favorável e de ser submetida a discussão pública 

- - - .- - - - -----------------
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1.4 - Discussão Pública 

A Câmara Municipal de ílhavo, em reunião de Câmara de 26 de Outubro de 2009, 

deliberou por unanimidade aprovar a abertura da Discussão Pública da Proposta de Alteração 

do PDM de ílhavo - Áreas de Equipamento: Parque de Ciência e Inovação e Lar, Centro de Dia 

e SAD de Idosos. 

A deliberação foi publicada na 11 Série do Diário da República (Aviso nO 199980/2009, DR 

n° 215, 11 Série, de 05 de Novembro, estabelecendo-se um prazo de 30 dias úteis (12 de 

Novembro a 29 de Dezembro de 2009), para formulação de sugestões e prestação de 

informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 

procedimento da referida alteração, por todos os interessados. 

Para além da publicação em DR , a deliberação foi simultaneamente divulgada através 

da comunicação social, de avisos publicados nos locais habituais: Câmara Municipal e Juntas 

de Freguesia e na página da Internet da CM!. 

Qualquer sugestão, informação ou observação poderia ser apresentada por escrito no 

Serviço de Atendimento Integrado, em carta dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de 

ílhavo ou por via electrónica para o endereço geral@cm-ilhavo.pt contendo, em qualquer uma 

das formas, a identificação completa do seu subscritor. 

Todos os elementos respeitantes ao processo: deliberação da Câmara Municipal ílhavo, 

documento de fundamentação: Proposta, Justificação da decisão de não qualificação da área 

como susceptível de ter impactos significativos para o ambiente - extracto do relatório da 

proposta, acta da conferência de serviços e demais pareceres emitidos, poderiam ser 

consultados no Serviço de Atendimento Integrado da Câmara Municipal de ílhavo durante as 

horas normais de expediente ou no site da autarquia, em -.:.:.c. .... .....:.;..':....:..:...;.:..;.:;.:.=.:.:....:.:..:..:.::::..:...;::..:J= 
Durante o período de Discussão Pública, que decorreu de 12 de Novembro a 29 de 

Dezembro de 2009, não se registaram sugestões/participações, no âmbito da alteração do 

PDM de ilhavo, registando-se apenas alguns actos de consulta, no edificio da Câmara 

Municipal ílhavo - 5 registos de consulta de documentos. 

CM,'5cieJ......,cIo2010 
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11- PROPOSTA FINAL 

Deste modo, e após divulgação na comunicação social e disponibilização no site da 

autarquia, em I Ie- -11 do Relatório de Ponderação da Discussão Pública da 

Alteração do PDM de ílhavo, apresentamos os documentos da Proposta Final composta pela 

Alteração ao Regulamento e Peças Desenhadas, que se anexam, com vista ao envio à 

Assembleia Municipal para discussão e aprovação da Alteração do PDM (cf. art. 79. 0 do DL 

380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro). 

Paços do Município de ílhavo, 15 de Janeiro de 2010 

nte da Câmara Municipa 
( 

ílhavo 
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