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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PDM DE ÍLHAVO
ÁREAS DE EQUIPAMENTO: PARQUE DA CIÊNCIA E INOVAÇÃO E LAR, CENTRO
DE DIA E SAD DE IDOSOS

RELATÓRIO DA PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA

1 - INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Ponderação da Discussão Pública integra-se no âmbito do
processo relativo à Alteração do PDM de Ílhavo, no que respeita ao artigo 14.º do Regulamento
- Espaço para Equipamentos - e respectiva correspondência de alteração do uso na Planta de
Ordenamento, para integração de um Equipamento Social na Gafanha da Nazaré e de um
Equipamento de Ciência e Inovação em Ílhavo, procedeu-se à abertura da sua Discussão
Pública (de 12 de Novembro a 29 de Dezembro de 2009), de acordo com o disposto no n.° 3
do Art. 77.°, atentos o n.° 4 do art. 148.° e o n.° 2 e 3 do art. 149.° do DL 380/99, de 22 de
Setembro, na redacção dada pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro.

2 - ANTECEDENTES

2.1 - Deliberação de CMI / participação preventiva / publicação e publicitação
A Câmara Municipal deliberou mandar alterar o PDM em 6 de Abril de 2009 (n.° 1 do
art. 74.°), tendo o Aviso n.° 8343/2009, respeitante à deliberação e abertura do período de
participação preventiva, sido publicado no Diário da República 2ª Série, n° 75, de 17 de Abril
(n.° 2 do art. 77.° e n.° 4 do art. 148.°), publicitado na comunicação social e colocado na página
da internet da CM Ílhavo, (n.° 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).
2.2 - 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
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impactes significativos para o ambiente (integrado no Relatório da Proposta), o qual se
encontra disponibilizado ao público para efeitos do disposto no n° 7 do Art. 3.° do D.L.
232/2007 de 15 de Junho.
2.3 - Acompanhamento da CCDR-C
A proposta de alteração do Plano Director Municipal de Ílhavo tem enquadramento legal
nas disposições constantes da alínea a) do n.°2 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. 14º do Regulamento, bem como da alteração ao regime
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;
ii) Parque de Ciência e Inovação na área Nordeste da Cidade de Ílhavo;
Relativamente ao conteúdo material e documentação da alteração ao PDM, 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.°
e 86.° 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.

2.3.1 - Conferência de serviços
No âmbito do acompanhamento da Alteração do Plano Director 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.° 3 do art. 75.°- C do DL 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada
pelo DL 46/2009 de 20 de Fevereiro.
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2.3.2 - 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.° 74º, 77º, 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
PDM, 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.
2.3.3 - Conclusão
Pelo exposto, concluiu-se que, para efeitos do disposto no n.° 4 do ad. 75.°-A do D.L n.°
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 Ílhavo se encontra em condições de
merecer parecer favorável e de ser submetida a discussão pública.
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3 - DISCUSSÃO PÚBLICA

3.1 - DELIBERAÇÃO

A Câmara Municipal de Ílhavo, em reunião de Câmara de 26 de Outubro de 2009,
deliberou por unanimidade (cf. documento anexo) aprovar a abertura da Discussão Pública,
que não podia ser inferior a 30 dias úteis, devendo ser anunciado com a antecedência mínima
de 5 dias úteis.

3.2 - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA

A deliberação foi publicada na II Série do Diário da República (Aviso nº 199980/2009, DR
nº 215, II Série, de 05 de Novembro - cf. documento anexo), 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.

3.3 - OUTRAS PUBLICAÇÕES

Para além da publicação em DR, a deliberação foi simultaneamente divulgada através
da comunicação social (cf. cópias anexas), de avisos publicados nos locais habituais: Câmara
Municipal e Juntas de Freguesia (cf. cópias anexas) e na página da Internet da CMI (cf. cópias
anexas).

3.4 - FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

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.
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3.5 - ELEMENTOS DISPONÍVEIS

Todos os elementos respeitantes ao processo: deliberações 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, podem ser consultados
no Serviço de Atendimento Integrado da Câmara Municipal de Ílhavo durante as horas normais
de expediente ou no site da autarquia, em http://www.cm-ilhavo.pt.
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4 - CONTRIBUTOS RECEBIDOS NO ÂMBITO DA DISCUSSÃO PÚBLICA

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 Ílhavo, registando-se apenas alguns actos de consulta, nomeadamente:

Edificío da Câmara Municipal Ílhavo:
- 5 registos de consulta de documentos (cf. cópias anexas);

Juntas de Freguesia (S. Salvador, Gaf. da Nazaré, Gaf. Encarnação e Gaf. do Carmo:
- não se registaram participações

Ílhavo, 08 de Janeiro de 2010
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DELIBERAÇÃO DA CMI PARA ABERTURA DE PERÍODO DE
DISCUSSÃO PÚBLICA
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PUBLICAÇÃO NA IIª SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA
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DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
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DIVULGAÇÃO POR AVISOS NOS LOCAIS HABITUAIS
(CÂMARA MUNICIPAL / JUNTAS DE FREGUESIA)
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DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DA PÁGINA DA INTERNET
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DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DOS BOLETINS INFORMATIVOS DO
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
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REVISÃO

Plano Director Municipal

No passado dia 23 de Junho realizou-se uma reunião
da Comissão Mista de Coordenação (CMC) da Revisão
do Plano Director Municipal
(PDM) de Ílhavo, tendo a Câmara Municipal de Ílhavo
(CMI) procedido à entrega da
sua proposta completa de Revisão, perspectivando pressionar as vinte e duas entidades parceiras, a tomarem
posição deﬁnitiva, de forma
a encerrar o processo com a
maior brevidade possível.A
decisão de proceder à entrega
desta proposta, surgiu como
consequência da interacção
da CMI com os membros da
CMC (tendo contado nos últimos meses com uma atenção
maior da CCDRC, pela mão da
sua nova representante) e pela
necessidade sentida pela CMI
de ultrapassar o arrastamento
do processo de revisão do PDM
por vicissitudes várias (nomeadamente por consequência
das alterações da presidência
da CMC - representante da
CCDRC - e da diﬁculdade de
interacção com o ICNB).

Dos principais objectivos a concretizar com esta Revisão do PDM, sobre os quais assenta a proposta de Revisão que a CMI
apresentou, destacamos:
1. A manutenção de duas propostas de áreas dedicadas a empreendimentos turísticos - Marina da Barra e Quinta da Boavista;
2. A introdução de um novo pólo de investigação cientíﬁca (Parque da Ciência e da Inovação integrado no campus da Universidade
de Aveiro e o Laboratório de Investigação das Ciências do Mar a localizar junto ao Jardim Oudinot);
3. A ampliação da Zona Industrial da Mota para Sul (em cerca de 70 hectares), uma vez que as áreas industriais existentes se
encontram ocupadas e perspectivamos a necessidades de criar novos espaços de localização de actividades industriais, estruturando esta Zona Industrial como uma Área de Acolhimento Empresarial articulada com o Parque da Ciência e Inovação e com a
Incubadora de Empresas;
4. No que respeita às áreas urbanas, há a destacar três opções principais:
a) A Cidade de Ílhavo tem uma lógica de contenção urbana dentro das vias de cintura, com excepção das zonas da Barquinha e
da Coutada (dado serem pré-existências);
b) Um plano “não expansionista” no que respeita ao aumento de áreas urbanas, contabilizando-se o crescimento de perímetros
urbanos para o seu exterior em aproximadamente 7%.
c) Nas áreas urbanas da Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encarnação da Gafanha do Carmo e de Vale de Ílhavo assumiu-se
a opção da deﬁnição como área urbana a programar, dos miolos dos quarteirões (actualmente com condicionalismos de RAN,
REN ou área Agrícola Complementar), colmatando por esta via as malhas urbanas.
5. A proposta de estrutura viária foi reequacionada, tendo como propostas novas:
a) A reformulação da antiga Circular Externa à Cidade de Ílhavo, que passará a fazer a ligação da EN 109 (Aveiro), passando pela
Zona Industrial das Ervosas, ao nó da Via de ligação à A17;
b) A ligação da Estrada da Mota ao Município de Vagos através do reperﬁlamento da Estrada Florestal nº1 com a proposta de
uma nova ponte (intermunicipal) sobre o Canal de Mira (substituindo uma via deﬁnida no actual PDM que perspectivava a abertura de um novo corredor rodoviário pelo meio da Mata Nacional);
6. Deﬁnição do ordenamento da área portuária, com ﬁxação da área industrial (devidamente contida e assente no existente) e da
área da plataforma logística;
7. A criação do Parque da Margem Nascente do Canal de Mira da Ria de Aveiro, da Ponte da Barra ao limite com o Município de
Vagos, na Gafanha da Encarnação e na Gafanha do Carmo. A pedonalização do Caminho do Praião e a construção de uma frente
urbana virada para a Ria com uma rodovia devidamente estruturada por prolongamento para Norte e para Sul da Rua da Estufa,
a criação de um parque natural entre o Caminho do Praião e essa via urbana, a praia ﬂuvial da Gafanha do Carmo (com ancoradouro) e da Bruxa, são os principais objectivos desta importante intervenção de qualiﬁcação urbana e ambiental.
8. A planiﬁcação de pormenor do território assente em trinta e duas Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO E LAR DE IDOSOS

Motiva Alteração ao PDM

O Executivo e a
Assembleia Municipal
deliberaram aprovar
uma proposta de
alteração do Plano
Director Municipal de
Ílhavo, visando cumprir
dois importantes
objectivos:
- instalação de um “Parque
de Ciência e Inovação”, na zona
da Coutada (Ílhavo), num processo liderado pela Universidade de Aveiro;
- instalação de um Lar e
Centro de Dia para Idosos, na
Gafanha da Nazaré, com a titularidade do Centro Social Paroquial da Gafanha da Nazaré.
Esta decisão, que se encontra em fase de parecer das
entidades envolvidas após
ter sido sujeito a um processo de participação preventiva
dos Cidadãos, tem uma grande importância económica e
social, apresentando-se de
forma sumária as principais
características dos dois objectivos em causa:

O Parque da Ciência e da Inovação:
É um projecto liderado pela Universidade de Aveiro, com uma partilha intensa do seu desenvolvimento com a Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, e com várias Empresas, tendo uma parceria especíﬁca com a Câmara
Municipal de Ílhavo visando a criação das condições legais, necessárias para a
sua execução física, na perspectiva do acesso aos terrenos onde se implantará
(com uma dimensão de cerca de 30 hectares).
Representa uma aposta no reforço das Empresas da Região no acesso à
Ciência e Tecnologia, como forma de apoiar as suas estratégias de competitividade apoiando o desenvolvimento dos seus negócios. Por esta via se produz
também mais desenvolvimento regional.
Vai atrair empresas de dimensão internacional, proporcionando às nossas
Empresas parcerias internacionais e por essa via oportunidades de acesso a
novos mercados, sendo também um elemento de projecção internacional do
Município e da Região.
Representa um reforço de uma cultura de empreendedorismo da região de
Aveiro, aprofundando a relação entre as Empresas, a Universidade e o Poder
Local e é por si próprio e pela sua ligação à Região é gerador de negócios e de
múltiplas oportunidades de negócio.
O PCI integra-se na estratégia de desenvolvimento regional deﬁnida no Plano
Territorial de Desenvolvimento para a Região de Aveiro, sendo um importante e
activo elemento de execução dessa estratégia, articulando-se intimamente com
as Áreas de Acolhimento Empresarial e com a Incubadora em Rede da Universidade de Aveiro, que se perspectiva venham a ter uma unidade em cada um dos
Municípios integrantes da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
O PCI atrai um conjunto importante de recursos humanos qualiﬁcados para
a Região, constituindo também uma oportunidade de valorização dos recursos
endógenos da Região, e de aumento da procura dos bens naturais, patrimoniais
e culturais da Região de Aveiro. Este efeito exerce uma tensão positiva sobre a
qualiﬁcação ambiental e urbana do Município e da Região.
O PCI é um instrumento de execução de prioridades políticas nacionais de
que a Universidade de Aveiro é Parceira, nomeadamente no Pólo de Competitividade das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica, no Pólo
de Competitividade e Tecnologia da Energia, no Cluster do Habitat Sustentável,
no Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, e também nas áreas dos
Materiais e do Agro-Industrial, entre outras.
O PCI é um elemento fundamental para a criação de melhores condições de
desenvolvimento de estratégias de inovação e de promoção de empreendedorismo, sendo uma operação que directamente cria emprego, gera riqueza e
induz investimentos de qualiﬁcação ambiental e urbana.

Por todos os efeitos que provoca directa e indirectamente, o PCI será também um importante instrumento de valorização e qualiﬁcação de recursos humanos da Região de Aveiro, objectivo central da estratégia de desenvolvimento
da Região.
Esta é uma aposta da maior importância para a Região de Aveiro, liderada
pela Universidade de Aveiro, e desenvolvida em parceria com a Câmara Municipal de Ílhavo, a Câmara Municipal de Aveiro, a Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro e várias empresas privadas, perspectivando-se a criação
de relevantes impactos sócio-económicos, em especial ao nível da criação de
emprego e de riqueza.
O projecto está em fase de candidatura aos Fundos Comunitários do QREN.

Lar e Centro de Dia de Idosos:
O Lar, Centro de Dia e Serviço de Atendimento Domiciliário de Idosos (LCS)
é um projecto do Centro Social Paroquial da Gafanha da Nazaré, que tem o
apoio da Câmara Municipal de Ílhavo e o parecer positivo do Conselho Local de
Acção Social do Município de Ílhavo, dado o facto de contribuir para o aumento
da resposta social numa área onde a oferta é mais deﬁcitária.
O LCS vai ocupar uma parcela de cerca de 7.800 m2, com uma área de
implantação da construção base de cerca de 2.300 m2, e vai criar uma oferta
complementar de 60 lugares na valência de Lar de Idosos, 30 lugares na valência de Centro de Dia de Idosos e 60 lugares na valência de Serviço de Apoio
Domiciliário de Idosos.
O LCS surge da necessidade de aumentar a oferta de lugares nas valências
sociais referidas (devidamente assumida no Diagnóstico Social do Município de
Ílhavo), assim como da desadequação do actual Lar do Centro Social Paroquial
Nossa Senhora da Nazaré às normas técnicas e legais em vigor, perspectivando- -se que no futuro este venha a ser alvo de uma intervenção de qualiﬁcação
para usos complementares a este novo Equipamento Social.
A opção de localização do LCS numa zona central da Cidade da Gafanha da
Nazaré, assenta numa lógica de possibilitar uma vivência mais intensa, e por
isso mais positiva a vários níveis, entre os seus utilizadores e a população em
geral, tirando partido da proximidade de outros equipamentos existentes nesta zona (Igreja, Centro Cultural, Junta de Freguesia, Mercado, Casa Gafanhoa,
Jardim 31 de Agosto,…), e assim dar contributo para uma vida comunitária
mais rica.
Esta é uma aposta muito importante para o aumento qualitativo e quantitativo
da oferta social dirigida aos idosos, dando resposta às deﬁnições do Diagnóstico Social do Município de Ílhavo.
O projecto está em fase de candidatura aos Fundos Comunitários do QREN.
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EDITORIAL
Depois das Eleições Autárquicas de 11 de Outubro de 2009
e da Tomada de Posse da Câmara Municipal de Ílhavo a 30 de
Outubro, estas primeiras semanas do novo mandato autárquico 2009/2013 foram utilizadas para estruturar as acções
do mandato, iniciar a reorganização funcional da CMI e executar o Plano e o Orçamento para 2010.
As opções estão feitas e aprovadas pelos Órgãos Autárquicos competentes, e dão cumprimento ao compromisso assumido com os Cidadãos do Município de Ílhavo. A execução
desses objectivos que seguramente conseguiremos, vai fazer
de 2010 um ano extraordinário de realização de mais desenvolvimento e qualidade de vida.
Nesta edição do Boletim Informativo da CMI apresentamos
um suplemento com o sumário das Grandes Opções do Plano
e do Orçamento da CMI para 2010, convidando-o a participar
e a acompanhar a sua execução ao longo do ano.
Nestes tempos de crise e diﬁculdades, vamos continuar a
responder com luta determinada em defesa do desenvolvimento da Nossa Terra, cientes de que existem muitas oportunidades para aproveitar e que temos de estar sempre na linha da frente da sua conquista. Com a participação de todos
conseguiremos chegar mais longe no cumprimento de mais
objectivos.
Este ano 2009 termina com uma grande notícia: o Parque
da Ciência e Inovação da Universidade de Aveiro que vai ser
construído no Município de Ílhavo (na Coutada) teve a sua
candidatura a ﬁnanciamento do Programa Operacional da
Região Centro aprovada. Foram cinco anos de trabalho e de
luta que agora cumprem uma importante etapa. São 35 milhões de euros de investimento, com um apoio a fundo perdido de 15,4 milhões de euros e uma perspectiva de criação
de 5.000 postas de trabalho. Sendo a CMI (e a CI Região de
Aveiro) um dos principais parceiros da UA neste processo,
o ano 2010 terá como um dos seus principais objectivos, a
preparação de todas as muitas tarefas para a execução física
do Parque de Ciência e Inovação.
Seguimos Juntos com os Cidadãos e as Forças Vivas do
Município de Ílhavo e da Região de Aveiro, apostados em continuar a crescer.
A Todos quero desejar Boas Festas, com um Solidário e
Feliz Natal e o Melhor dos Anos em 2010.
Contamos Consigo. Continue a Contar Connosco.
Um Abraço,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

PARQUE DA CIÊNCIA E INOVAÇÃO E NOVO LAR DE IDOSOS DA GAFANHA DA NAZARÉ

Aprovação da Alteração do Plano Director Municipal
(e período de consulta pública)

Foi aprovada, no
passado dia 7 de
Outubro, a proposta
de alteração do Plano
Director Municipal
(PDM) da Câmara
Municipal de Ílhavo,
com vista à construção
do Parque da Ciência
e Inovação na Coutada
(Ílhavo) e do novo Lar
e Centro de Dia de
Idosos na Gafanha da
Nazaré.

O parecer positivo foi emitido pelos Serviços das Entidades com responsabilidades
legais na gestão deste processo, permitindo o seu encerramento. Neste momento, encontra-se a decorrer
o período de Discussão
Pública, que termina a 29
de Dezembro, seguindo-se a
aprovação da proposta pela
Assembleia Municipal de
Ílhavo, o último passo formal
e fundamental rumo à concretização destes dois objectivos da maior importância
para a Acção Social e para o
Desenvolvimento Empresarial e de Investigação no Município de Ílhavo e, também,
na Região de Aveiro. «
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