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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PDM DE ÍLHAVO
ALTERAÇÃO I e II
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
Aditamento ao Documento Técnico
1 - INTRODUÇÃO

Tendo em vista o agendamento da Conferência de Serviços, prevista no Art. 75º - C do
RJIGT, e para instrução do processo já entregue, desenvolveu-se o presente documento do
qual constam elementos que complementam os documentos já enviados à CCDR-C.

2 - IDENTIFICAÇÃO DAS NORMAS E DAS ÁREAS A ALTERAR, RESPECTIVAMENTE,
DAS PEÇAS ESCRITAS E DESENHADAS DO PDM EM VIGOR

2.1 - LAR, CENTRO DE DIA E SAD DE IDOSOS
O Plano Director de Ílhavo encontra-se ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 140/99 e publicado em DR nº 258/99 de 5 de Nov. de 1999.
I - PEÇAS DESENHADAS
1 - EXTRACTO DA PLANTA DE ORDENAMENTO

A área identificada encontra-se integrada maioritariamente em (cf. PDM, RCM nº 140/99, DR nº
258 IS-B de 5/11/1999):
 Espaço Agrícola Complementar;
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2 - EXTRACTO DA PLANTA DE CONDICIONANTES

A área identificada não apresenta nenhuma condicionante (cf. PDM, RCM nº 140/99, DR nº
258 IS-B de 5/11/1999):

3 - EXTRACTO DA PLANTA DA RAN

A área identificada não se encontra integrada na RAN (cf. Portaria nº 176/92, DR nº 61, IS-B de
13/03/1992):

4 - EXTRACTO DA PLANTA DA REN

A área identificada não se encontra integrada na REN (cf. RCM nº 79/2000, DR nº 155 de
07/07/2000, que revoga a RCM nº 112/96 de 27 de Julho):
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II - PEÇAS ESCRITAS
1 - EXTRACTO DO REGULAMENTO DO PLANO EM VIGOR - ART. 14º

Deste modo, propõe-se a alteração do Art. 14º do Regulamento do PDM de Ílhavo, conforme
proposta da pág. 11, para instalação de um Lar, Centro de Dia e SAD de Idosos.
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2.2 - PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO
A área a alterar localiza-se no extremo Nordeste da Cidade de Ílhavo (Freguesia de S.
Salvador), mais concretamente, na zona do Stº António da Coutada (Serrado).

I - PEÇAS DESENHADAS
1 - EXTRACTO DA PLANTA DE ORDENAMENTO

A área identificada encontra-se integrada em (cf. PDM, RCM nº 140/99, DR nº 258 IS-B de
5/11/1999):
 Espaço Agrícola Coincidente com RAN;

2 - EXTRACTO DA PLANTA DE CONDICIONANTES

A área identificada encontra-se integrada (cf. PDM, RCM nº 140/99, DR nº 258 IS-B de
5/11/1999):
 em RAN;
 em REN (parcialmente):
- área no sistema “Ria e Faixa de Protecção”;
- área no sistema “Infiltração Máxima”;
 no Domínio Público Hídrico (parcialmente);
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3 - EXTRACTO DA PLANTA DA RAN

A área identificada encontra-se integrada (cf. Portaria nº 176/92, DR nº 61, IS-B de
13/03/1992):
 em RAN;

4 - EXTRACTO DA PLANTA DA REN

A área identificada encontra-se parcialmente integrada (cf. RCM nº 79/2000, DR nº 155 de
07/07/2000, que revoga a RCM nº 112/96 de 27 de Julho):
 em REN:
- área no sistema “Ria e Faixa de Protecção”;
- área no sistema “Infiltração Máxima”;

Nota: Conforme é referido na pág. 15, na nova Carta da REN, a CCDR-C, corrigiu a
delimitação da REN pela ‘base’ do talude da Área de Intervenção (CCDR-C, 2006).
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5 - EXTRACTO DA REDE NATURA 2000 - ZPE DA RIA DE AVEIRO

A área identificada não se encontra integrada (cf. Portaria nº 176/92, DR nº 61, IS-B de
13/03/1992):
 na Zona de Protecção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro;
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II - PEÇAS ESCRITAS
1 - EXTRACTO DO REGULAMENTO DO PLANO EM VIGOR - ART. 14º

Deste modo, propõe-se a alteração do Art. 14º do Regulamento do PDM de Ílhavo, conforme
proposta da pág. 15, para instalação de um Parque de Ciência e Inovação.
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4 - PEÇAS ESCRITAS E DESENHADAS DO PDM - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

4.1 - LAR, CENTRO DE DIA E SAD DE IDOSOS
I - PEÇAS DESENHADAS - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
1.1 - EXTRACTO DA PLANTA DE ORDENAMENTO

1.2 - EXTRACTO DA PLANTA DE CONDICIONANTES
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1.3 - EXTRACTO DA PLANTA DA RAN

1.4 - EXTRACTO DA PLANTA DA REN
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II - PEÇAS ESCRITAS - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

ESPAÇOS PARA EQUIPAMENTOS
Art. 14º
Âmbito e usos
A instalação de equipamentos de apoio e infra-estruturas existentes e previstas, far-se-á
nas áreas indicadas como tal, delimitadas na planta de ordenamento:
1) Área portuária;
2) E.T.A.R.´s existente e previstas.
3) Parque de Campismo da Barra,
Parque de Campismo da Costa Nova
Parque de Campismo da Gafanha da Nazaré
4) Estação de Serviço existente na Gafanha da Nazaré.
5) Quartel da GNR da Gafanha da Nazaré, previsto.
6) Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário de Idosos, podendo o índice de
ocupação atingir o máximo de 0,40 e número máximo de pisos 2.
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III - PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÍLHAVO

A área de intervenção respeitante à parcela assinalada no extracto da Planta de
Ordenamento, integra-se no grupo de áreas - “miolos urbanos” da Cidade da Gafanha da
Nazaré, que sendo actualmente “Áreas Agrícolas Complementares” (cf. PDM em vigor) se
propõem que venham a ser classificadas como solo urbano, no âmbito do Processo de Revisão
do PDM de Ílhavo.
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4.2 - PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO

I - PEÇAS DESENHADAS - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
1.1 - EXTRACTO DA PLANTA DE ORDENAMENTO

1.2 - EXTRACTO DA PLANTA DE CONDICIONANTES
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1.3 - EXTRACTO DA PLANTA DA RAN

1.4 - EXTRACTO DA PLANTA DA REN
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II - PEÇAS ESCRITAS - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

ESPAÇOS PARA EQUIPAMENTOS
Art. 14º
Âmbito e usos
A instalação de equipamentos de apoio e infra-estruturas existentes e previstas, far-se-á
nas áreas indicadas como tal, delimitadas na planta de ordenamento:
1) Área portuária;
2) E.T.A.R.´s existente e previstas.
3) Parque de Campismo da Barra,
Parque de Campismo da Costa Nova
Parque de Campismo da Gafanha da Nazaré
4) Estação de Serviço existente na Gafanha da Nazaré.
5) Quartel da GNR da Gafanha da Nazaré, previsto.
6) Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário de Idosos, podendo o índice de
ocupação atingir o máximo de 0,40, e o número máximo de pisos 2.
7) Parque de Ciência e Inovação, não podendo o índice de ocupação exceder 0,30 e o
número de pisos ser superior a 3.

CMI, 24 de Agosto de 2009

15

Proposta de alteração do PDM de Ílhavo - Aditamento

III - PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÍLHAVO

3.1 - EXTRACTO DE PROPOSTA DE REVISÃO DA PLANTA DA REN - REN BRUTA

No âmbito da Revisão do Plano Director de Ílhavo e das competências atribuídas à
CCDR-C, foi concluída e enviada à CMI a Revisão da Carta da REN de Ílhavo - REN Bruta
(Fev. de 2006).

Como podemos verificar na nova Carta da REN, a CCDR-C, corrigiu a delimitação da
REN pela ‘base’ do talude da Área de Intervenção (CCDR-C, 2006).
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5 - FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

5.1 - PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO VS REN
A área identificada encontra-se parcialmente integrada (cf. RCM nº 79/2000, DR nº 155 de
07/07/2000, que revoga a RCM nº 112/96 de 27 de Julho), em REN:
- área no sistema “Ria e Faixa de Protecção”;
- área no sistema “Infiltração Máxima”;
Pretende-se que o Parque de Ciência e Inovação seja tramitado no âmbito de um projecto,
representando uma “Acção de relevante interesse público” - RIP (cf. Art. 21º do DL nº 166/2008
de 22 de Agosto).

5.2 - NÃO EXISTÊNCIA DE OUTRAS ALTERNATIVAS VIÁVEIS PARA A
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

5.1.2 - LAR, CENTRO DE DIA E SAD DE IDOSOS

Apresentam-se os argumentos que justificam a não existência de outras alternativas
viáveis para a localização do equipamento referido, face à excepcionalidade de reclassificação
do solo rural como urbano, nos termos do nº 3 do Art. 72º do RJIGT, desenvolvido pelo Art. 7º
do DR nº 11/2009 de 29 de Maio, e ainda o enquadramento territorial e urbanístico das
alterações pretendidas, designadamente no que se refere à sua inserção no sistema urbano,
nomeadamente, quanto a:
Localização - não existência de alternativa:
- contiguidade ao Centro Cívico da Cidade da Gafanha da Nazaré, na qual se localizam
grande parte dos Equipamentos, actividades comerciais e serviços fundamentais,
nomeadamente:
- muito próximo do Centro Cultural, da Junta de Freguesia, dos Correios com o
natural movimento e lugar de acontecimentos e encontros que poderão envolver
os idosos;
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- muito próximo do Centro de Saúde com toda a segurança que daí pode advir
para os utentes do Lar;
- muito próximo da Igreja Matriz e Igreja Evangélica que são naturalmente
lugares de encontro, de vida e de muitos eventos;
- na envolvente do novo Mercado da Gafanha da Nazaré, lugar de vida e de
encontro de pessoas;
- muito próximo do cemitério, igualmente um lugar de visita onde estão os entequeridos que já partiram e onde muitas pessoas se encontram para conversar;
- muito próximo das actividades comerciais (supermercados, lojas, etc), de
restauração e bebidas (cafés, pastelarias), constituindo locais onde as pessoas
se podem encontrar com amigos e familiares.
- permitirá uma acção mais próxima e interventiva na comunidade e ao mesmo tempo
promove a interacção da comunidade com o equipamento;
- esta localização específica, pelos motivos referidos, promove a construção de um
equipamento social, no centro da vida social, cultural e religiosa da Cidade da Gafanha
da Nazaré.
Dinâmica demográfica, desenvolvimento económico e social
São bem evidentes a evolução das condições económicas, sociais, culturais e
ambientais bem patentes no nº 5 do ponto 1.4 (pág 8 a 10) do anterior Relatório, assim como
no Diagnostico integrado na Estratégia de Desenvolvimento da Cidade da Gafanha da Nazaré
(Mais Centro, CCDR-C, 2008) estando subjacentes à evolução da Cidade da Gafanha da
Nazaré e à adequação/implementação do PDM de Ílhavo e que fundamentam as opções
definidas nesta proposta, registando um carácter excepcional, através da delimitação de área
para equipamento (cf. proposta).

Implementação da estratégia de desenvolvimento local:
A construção do referido equipamento contribuirá para a consolidação da Estratégia de
Desenvolvimento da Cidade da Gafanha da Nazaré, conforme Programa de Acção
desenvolvido no âmbito da Candidatura - Parceria para a Regeneração Urbana da Cidade da
Gafanha da Nazaré - “Gafanha da Nazaré - Centro vivo, Cidade conectada” (Mais Centro,
CCDR-C, 2008). Deste modo, apresenta-se como fundamental, e com carácter excepcional a
necessidade de reclassificação do solo como solo urbano, para implementar a referida
estratégia de desenvolvimento local (cf. Art. 6º do DR nº 11/2009 de 29 de Maio);
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Compatibilidade e integração com instrumentos (estratégicos, programas, planos, etc):
O equipamento social proposto apresenta-se totalmente integrado e compatível com as
orientações definidas nos vários instrumentos, nomeadamente:
- Plano de Implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável
(PIENDS - 2015, cf. RCM nº 109/2007 de 20 de Agosto de 2007, DR nº 159) - cf. ponto
1.4 do anterior Relatório;
- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - Programa de Acção (cf.
Lei nº 58/2007 de 4 de Set) - cf. ponto 1.4 do anterior Relatório;
- Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro (PROT-C) - cf. ponto 1.4 do
anterior Relatório;
- Diagnóstico Social do Município de Ílhavo - 2009 - a necessidade deste tipo de
Equipamento Social no Município de Ílhavo e em particular na Freguesia da Gafanha da
Nazaré, encontra-se identificada no “Diagnóstico Social do Município de Ílhavo - 2009”,
trabalho realizado pela equipa do Conselho Local de Acção Social de Ílhavo;

Candidatura ao QREN
- Projecto com aprovação condicionada (alteração ao PDM), pelos serviços da CMI.
- Projecto com Candidatura ao Programa “Intervenção 6.12 - Apoio ao investimento a
respostas integradas de Apoio Social do Eixo 6 - Cidadania, inclusão e Desenvolvimento Social
do POPH “ - Instituto da Segurança Social (Junho de 2009)
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5.2.2 - PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO
Apresentam-se os argumentos que justificam a não existência de outras alternativas
viáveis para a localização do equipamento referido, face à excepcionalidade de reclassificação
do solo rural como urbano, nos termos do nº 3 do Art. 72º do RJIGT, desenvolvido pelo Art. 7º
do DR nº 11/2009 de 29 de Maio, e ainda o enquadramento territorial e urbanístico das
alterações pretendidas, designadamente no que se refere à sua inserção no sistema urbano,
nomeadamente, quanto a:
O conceito
O Parque Ciência e Inovação é desenvolvido segundo o conceito de Parque de
Inovação e encontra-se orientado para a produção científica, tecnológica e educativa, e a
disseminação do conhecimento em áreas de apostas nacionais e regionais: TICE, Materiais,
Mar, Agro-Industrial e Energia. Assumindo-se como um complexo constituído por infraestruturas científico-tecnológicas, empresariais e educativas, o PCI procura atrair e fixar
recursos altamente qualificados, facilitando um conjunto de serviços diferenciados, um
ambiente singular e um conceito de aprendizagem interactjvo e integrado com o entretenimento
e aplicação tecnológica. O referido complexo urbano, encontra-se organizado em três pólos de
conhecimento geograficamente concentrados - Ciência, Experimentação e Empresarial - que
apresentam um carácter multi e transdisciplinar. O Pólo Ciência integra-se no campus
universitário infra-estruturado da Universidade de Aveiro, e o Pólo Experimentação e o Pólo
empresarial nos terrenos contíguos no município de Ílhavo. O Pólo experimentação possuirá
uma extensão na Gafanha da Nazaré devido às necessidades práticas da aposta na temática
do Mar (Programa Estratégico, UA, 2009).
Localização - não existência de alternativas:
 regista-se a necessidade desse espaço ser contíguo ao actual Campus Universitário
da Universidade de Aveiro:
Tendo por base as especificidades da envolvente e do modelo adoptado (cf. Modelo
Estratégico), uma vez que se considera que o Parque de Ciência e Inovação ficará
dotado de todas as características essenciais para o sucesso de um Parque de Ciência
e Tecnologia (cf. experiências dos parques existentes), destacam-se as suas principais
características:
• contiguidade com o Campus da UA;
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• ambiência de interacção UA / empresas;
• qualidade arquitectónica;
• envolvência paisagística de relacionamento com a Ria;
• níveis elevados de acessibilidade nacional e regional;
• aposta na diferenciação com a adopção de um modelo de inovação aberta;
• diversidade de áreas de investigação de excelência (Materiais, TICE, Energia,
Mar, AgroIndustrial);
• envolvimento de Ciências Sociais e Humanas nas dinâmicas de inovação;
• pré-existência no campus de empresas de referência (Nokia, Siemens);
• gestão privada sustentada numa perspectiva de interesse público;
• elemento activo na Política Regional de Inovação;
• consenso Regional e envolvimento de parceiros institucionais;
• presença forte nas prioridades da política económica nacional;
• inserção em redes internacionais.
Em várias destas vertentes o Parque apresentará vantagens competitivas
significativas e será dotado de outras vertentes que reforçam o seu posicionamento
competitivo e sustentabilidade. As apostas do PCI nas áreas temáticas das TICE,
Materiais, Mar, Energia e Agro-Industrial pretendem beneficiar das dinâmicas e
sinergias decorrentes das competências existentes, nomeadamente em formação e
I&D, e das redes regionais, nacionais e internacionais estabelecidas, bem como dos
Pólos de Competitividade e Clusters criados ou em desenvolvimento.
 níveis elevados de acessibilidade nacional e regional
Esta localização integra-se numa área muito favorável na logística nacional e
internacional, encontrando-se na confluência de vários eixos rodoviários (A25, A17) que fazem
a ligação com as outras regiões, assim como com a rede de vias ibéricas, ligação ferroviária ao
Porto de Aveiro (Plataforma Logística), Estação da RAVE (prevista), Plataforma Logística de
Cacia/Gafanha da Nazaré e Complexo Químico de Estarreja.
 contiguidade à UA vs proximidade do Centro das 2 Cidades (Aveiro e Ílhavo) - 3m:
O Parque Ciência e Inovação prevê uma ocupação total de 105 hectares, abrangendo o
campus da UA, na proximidade dos centros urbanos de Aveiro e Ílhavo (31 ha). A proximidade
de uma Universidade prestigiada e dinâmica e a proximidade de centros urbanos foram
factores determinantes para a escolha do local de instalação. Neste contexto, o PCI visará:
• integrar, optimizar e potenciar recursos e competências locais;
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• facilitar o acesso a uma fonte de permanente reinvenção de conhecimento científico e
tecnológico;
• potenciar sinergias decorrentes da investigação e desenvolvimento, do conhecimento
técnico- científico e do tecido produtivo;
• estimular o desenvolvimento de “economias de proximidade” com valor acrescentado
para as actividades de inovação das empresas;
• facilitar a interacção entre recursos humanos com competências distintas e de
diferentes sectores económicos;
• facilitar a difusão de fluxos de informação, a criação, interacção e dinamização de
redes de agentes;
• facilitar a deslocação de professores, investigadores, alunos e empreendedores entre
o campus e o Parque.
Dinâmica demográfica, desenvolvimento económico e social
- Para além dos motivos referidos no nº 6 do ponto 2.4 (pág 17 a 20) do anterior
Relatório, que reforçam que o PCI contribuirá para a evolução da dinâmica demográfica, do
desenvolvimento económico-social, destacam-se ainda:
- que o PCI contribuirá para o reforço da Estratégia de Desenvolvimento da Cidade de
Ílhavo (Mais Centro, CCDR-C, 2009) estando subjacentes à evolução da Cidade de Ílhavo e à
adequação/implementação do PDM de Ílhavo e que fundamentam as opções definidas nesta
proposta, registando um carácter excepcional, através da delimitação de área para
equipamento (cf. proposta).
- que a implementação do PCI permitirá a clarificação de áreas de acolhimento
empresarial e espaços de Incubação complementares dos onze municípios da Região de
Aveiro. Esta interacção resulta da parceria, entre os Municípios e a Universidade de Aveiro
(UA), com o objectivo de estimular o fluxo de conhecimentos e de tecnologias entre entidades
do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN), empresas e mercados. Deste modo,
promove-se a localização de actividades de I&D, a criação e o desenvolvimento de empresas
de base cientifica e/ou tecnológica através de processos de incubação de empresas,
fornecendo ainda outros serviços de valor acrescentado, bem como espaços e serviços de
apoio de elevada qualidade. O carácter diversificado e transdisciplinar do Parque Ciência e
Inovação, assente na integração e articulação entre os três pólos, possui um grande potencial
para alavancar o sistema de ciência, tecnologia e inovação, promovendo e consolidando um
habitat de inovação alicerçado numa dinâmica de constante investigação, desenvolvimento e
experimentação de novas tecnologias e soluções. O apoio a estes pólos de conhecimento é
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assegurado por um conjunto de serviços comuns e especializados. Com os serviços comuns
pretende-se disponibilizar os recursos necessários ao desenvolvimento de empreendimentos
em sectores estratégicos para o desenvolvimento empresarial, nomeadamente nas áreas de
consultoria em gestão, contabilidade, marketing e publicidade, comércio exterior, advocacia, e
investimentos. Através dos serviços de inovação disponibiliza-se serviços e mecanismos que
fomentem a inovação social, a economia colaborativa e a captação de jovens talentos. Com os
serviços de incubação e empreendedorismo pretende-se disponibilizar centros de apoio a
pequenas e médias empresas, uma rede de serviços e suporte e mecanismos de fomento e
apoio à geração de novos empreendimentos.

Compatibilidade e integração com instrumentos (estratégicos, programas, planos, etc):
O equipamento proposto (PCI) apresenta-se totalmente integrado e compatível com as
orientações definidas nos vários instrumentos, nomeadamente:
- Plano de Implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável
(PIENDS - 2015, cf. RCM nº 109/2007 de 20 de Agosto de 2007, DR nº 159) - cf. nº 1 do
ponto 2.4 do anterior Relatório;
- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - Programa de Acção (cf.
Lei nº 58/2007 de 4 de Set) - cf. nº 2 do ponto 2.4 do anterior Relatório;
- Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro (PROT-C) - cf. nº 3 do ponto
2.4 do anterior Relatório;
O PCI considera e incorpora as prioridades e orientações apresentadas pelo Programa
Operacional da Região Centro e o Programa Territorial de Desenvolvimento da sub-região do
Baixo Vouga, reflectindo o seu alinhamento com as apostas estratégicas das Áreas de
Acolhimento Empresarial e com as Estratégias de Eficiência Colectiva nacionais e regionais.

Implementação da estratégia de desenvolvimento local:
A construção do referido equipamento contribuirá para a consolidação da Estratégia de
Desenvolvimento da Cidade de Ílhavo, conforme Programa de Acção desenvolvido no âmbito
da Candidatura - Parceria para a Regeneração Urbana da Cidade de Ílhavo (Mais Centro,
CCDR-C, 2009). Deste modo, apresenta-se como fundamental, e com carácter excepcional a
necessidade de reclassificação do solo como solo urbano, para implementar a referida
estratégia de desenvolvimento local (cf. Art. 6º do DR nº 11/2009 de 29 de Maio);
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Candidatura ao QREN
- Projecto em desenvolvimento pela Universidade de Aveiro.
- Projecto (Estudo Prévio) com Candidatura ao Programa Operacional Regional do
Centro - Mais Centro 2007-2013 - Eixo 1 - “Sistemas de Apoio a Parques de Ciência e
Tecnologia e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica” (CCDR-C, Mais Centro,
17/07/2009).
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5.3 - QUALIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO PARA EFEITOS DE AVALIAÇÃO
AMBIENTAL (nº 4 do Art. 96º do RJIGT, conjugado com o nº 2 do Art. 3º do DL nº
232/2007 de 15 de Junho)

5.3.1 - LAR, CENTRO DE DIA E SAD DE IDOSOS
Critérios de determinação da probabilidade de efeitos significativos no Ambiente
(Anexo ao DL nº 232/2007 de 15 de Junho de 2007)

Características dos Planos e Programas

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

a) O grau em que o plano ou programa

O Equipamento proposto localiza-se em área a integrar em

estabelece um quadro para os projectos e

Perímetro Urbano (Cf. Revisão do PDM de Ílhavo).

outras

actividades

no

que

respeita

à

localização, natureza, dimensão e condições
de funcionamento ou pela afectação de
recursos;
b) O grau em que o plano ou programa

A proposta de equipamento não influencia outros planos ou

influencia

programas

outros

planos

ou

programas,

incluindo os inseridos numa hierarquia;
c) A pertinência do plano ou programa para a

O Equipamento proposto irá contribuir para o desenvolvimento

integração de considerações ambientais, em

equilibrado, harmonioso e sustentável da Cidade da Gafanha da

especial

Nazaré.

com

vista

a

promover

o

desenvolvimento sustentável;
d) Os problemas ambientais pertinentes para

Não aplicável pela reduzida área de intervenção e a não

o plano ou programa;

abrangência de áreas problemáticas.

e) A pertinência do plano ou programa para

O Equipamento proposto respeitará a legislação aplicável em vigor.

a implementação da legislação em matéria
de ambiente.
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Características dos impactes e da área

PROPOSTA

susceptível de ser afectada
a) A probabilidade, a duração, a frequência e

Não aplicável. Área de Intervenção a integrar em perímetro urbano.

a reversibilidade dos efeitos
b) A natureza cumulativa dos efeitos

Não aplicável.

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos

Não aplicável.

d) Os riscos para a saúde humana ou para o

Não aplicável.

ambiente,

designadamente

devido

a

acidentes;

e) A dimensão e extensão espacial dos

Não aplicável.

efeitos, em termos de área geográfica e
dimensão da população susceptível de ser
afectada
f) O valor e a vulnerabilidade da área susceptível de ser afectada, devido a:
i) Características naturais específicas ou

.Na área de intervenção e na envolvente próxima não existem

património cultural

elementos patrimoniais relevantes.

ii) Ultrapassagem das normas ou valores

Área do equipamento proposto possui regras de edificabilidade

limite em matéria de qualidade ambiental

integradas no tecido urbano envolvente

iii) Utilização intensiva do solo

Área do equipamento proposto possui regras de edificabilidade
integradas no tecido urbano envolvente e de baixa densidade

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens

O Equipamento proposto não incide sobre áreas ou paisagens com

com estatuto protegido a nível nacional,

estatuto de protecção, nem existem áreas deste tipo na envolvente

comunitário ou internacional.

próxima.

Deste modo, pela análise efectuada conclui-se que o projecto deste Equipamento não é
susceptível de provocar efeitos significativos no ambiente.
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5.3.2 - PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO
Critérios de determinação da probabilidade de efeitos significativos no Ambiente
(Anexo ao DL nº 232/2007 de 15 de Junho de 2007)

Características dos Planos e Programas

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

a) O grau em que o plano ou programa

A alteração proposta mantém a coerência da ocupação prevista no

estabelece um quadro para os projectos e

PDM em vigor para toda a Margem Nascente do Canal de Ílhavo

outras

à

(Urbanizável I). Como se pode aferir pela nova proposta da Carta

localização, natureza, dimensão e condições

da REN, a CCDR-C, corrigiu a delimitação da REN pela ‘base’ do

de funcionamento ou pela afectação de

talude da Área de Intervenção (CCDR-C, 2006), não se

recursos;

encontrando, a área de Intervenção, integrada em REN. O projecto

actividades

no

que

respeita

do Parque de Ciência e Inovação (PCI), a desenvolver pela UA, irá
articular devidamente os vários espaços que confrontam com a
área de intervenção.
b) O grau em que o plano ou programa

A área de implantação do Parque de Ciência e Inovação (PCI),

influencia

confronta com o Município de Aveiro, especificamente com a

outros

planos

ou

programas,

incluindo os inseridos numa hierarquia;

Universidade de Aveiro, integrando-se, deste modo, num âmbito
mais alargado: nível intermunicipal, regional e nacional, uma vez
que serão desenvolvidas áreas de acolhimento empresarial e
espaços de incubação complementares na região de Aveiro.

c) A pertinência do plano ou programa para a

O Parque de Ciência e Inovação (PCI), será concebido como um

integração de considerações ambientais, em

espaço multipolar, geograficamente contíguo, que procurará

especial

reinventar a relação entre a ciência, a economia e a qualidade de

com

vista

a

promover

o

desenvolvimento sustentável;

vida de elevada qualidade paisagística, integrando e potenciando
os recursos inseridos numa matriz urbana fortemente articulada
com outros espaços de acolhimento empresarial da região,
acolhendo, integrando e estimulando empreendimentos, iniciativas
e projectos inovadores.

d) Os problemas ambientais pertinentes para

O Parque de Ciência e Inovação (PCI), será concebido como um

o plano ou programa;

projecto

de

excelência

na

área

da

integração

ambiental,

constituindo uma excelente oportunidade para valorização dos
espaços naturais confinantes, demonstrando a sua integração na
Nova Agenda do Ambiente.
e) A pertinência do plano ou programa para

A implantação do Parque de Ciência e Inovação (PCI), constituirá

a implementação da legislação em matéria

uma excelente oportunidade para a implementação da legislação

de ambiente.

em matéria de ambiente.
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Características dos impactes e da área

PROPOSTA

susceptível de ser afectada
a) A probabilidade, a duração, a frequência e

Não se prevêem impactes na alteração do Plano. Caso a análise e

a reversibilidade dos efeitos

o desenvolvimento profundo e cuidado do Projecto indiquem a
probabilidade

de

impactes

ambientais,

estes

deverão

ser

aprofundados ao nível do Projecto de Execução.
b) A natureza cumulativa dos efeitos

Não se prevêem impactes na alteração do Plano. Caso a análise e
o desenvolvimento profundo e cuidado do Projecto indiquem a
probabilidade

de

impactes

ambientais,

estes

deverão

ser

aprofundados ao nível do Projecto de Execução.
c) A natureza transfronteiriça dos efeitos

Não aplicável.

d) Os riscos para a saúde humana ou para o

Não aplicável.

ambiente,

designadamente

devido

a

acidentes;

e) A dimensão e extensão espacial dos

Não se prevêem impactes na alteração do Plano. Caso a análise e

efeitos, em termos de área geográfica e

o desenvolvimento profundo e cuidado do Projecto indiquem a

dimensão da população susceptível de ser

probabilidade

afectada

aprofundados ao nível do Projecto de Execução do PCI.

de

impactes

ambientais,

estes

deverão

ser

f) O valor e a vulnerabilidade da área susceptível de ser afectada, devido a:
i) Características naturais específicas ou

Conforme já foi referido, apesar da indicação do actual PDM

património cultural

indicar que o PCI se insere em área de REN, a CCDR-C, corrigiu a
delimitação da REN pela ‘base’ do talude da Área de Intervenção
(CCDR-C, 2006), não se encontrando, a área de Intervenção,
integrada em REN, na nova Carta da REN (proposta).
Quanto à Rede Natura 2000, a Área de Intervenção não se insere
na ZPE da Ria de Aveiro.
O projecto do Parque de Ciência e Inovação (PCI), irá contribuir
para a valorização dos espaços naturais envolventes da AI,
nomeadamente para a protecção, fruição e valorização cultural,
científica e económica da Ria de Aveiro, integrando-se, deste
modo, na Nova Agenda do Ambiente.
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ii) Ultrapassagem das normas ou valores

O elevado nível de exigência (normas e valores ambientais) com

limite em matéria de qualidade ambiental

que se desenvolverá o Projecto do PCI (Universidade de Aveiro),
será um indicador de que não serão ultrapassadas as normas ou
valores limite em matéria de qualidade ambiental, uma vez que o
sucesso do projecto, dependerá da qualidade da intervenção ao
nível da sua integração ambiental e paisagística com a envolvente.

iii) Utilização intensiva do solo

Área do equipamento proposto possui regras de edificabilidade
integradas no tecido urbano envolvente. Conforme já se referiu a
alteração proposta mantém a coerência da ocupação prevista no
PDM em vigor para toda a Margem Nascente do Canal de Ílhavo
(Urbanizável I), com uso de baixa densidade.

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens

Conforme já se referiu, a Área de Intervenção não se insere na

com estatuto protegido a nível nacional,

ZPE da Ria de Aveiro, no entanto, confronta com a Ria de Aveiro.

comunitário ou internacional.

Este será um factor de sucesso do projecto, uma vez que a
valorização ambiental e paisagística é determinante para esta
tipologia de projectos. Caso a análise e o desenvolvimento
profundo e cuidado do Projecto indiquem a probabilidade de efeitos
sobre as áreas ou paisagens envolventes, estes deverão ser
aprofundados ao nível do Projecto de Execução do PCI.

Deste modo, pela análise efectuada conclui-se que a proposta do Parque de Ciência e
Inovação não é susceptível de provocar efeitos significativos no ambiente.

Ílhavo, 24 de Agosto de 2009
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ENQUADRAMENTO MUNICIPAL DO PARQUE DE CIÊNCIA E
INOVAÇÃO (REDE VIÁRIA, CAMPUS UNIVERSITÁRIO)
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A 25

Antiga EN 109

UA

PCI

Limite entre o Município de Ílhavo e
Aveiro

Circular à Cidade de Ílhavo

Acesso A 17

Antiga EN 109
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ENQUADRAMENTO INTERMUNICIPAL DO PARQUE DE CIÊNCIA E
INOVAÇÃO (ÍLHAVO, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, AVEIRO)
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ENQUADRAMENTO DO PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO
(REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)
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ALTERAÇÃO 1
EXTRACTOS DAS PLANTAS DO PDM
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ALTERAÇÃO 2
EXTRACTOS DAS PLANTAS DO PDM

CMI, 24 de Agosto de 2009

34

Proposta de alteração do PDM de Ílhavo - Aditamento

DECLARAÇÃO
(cf. alínea c) do Art. 1º da Portaria nº 138/2005 de 02 de Fevereiro)
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