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RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL DE ÍLHAVO

1 - Introdução
O presente documento constitui o relatório de análise e ponderação dos resultados da
Discussão Pública no âmbito da Revisão do Plano Director Municipal de Ílhavo. Este
Relatório resulta do disposto no Art. nº 77, n.º 8 do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (DL nº 46/2009 de 20/02 com as posteriores alterações), o qual prevê a
ponderação e divulgação dos resultados da discussão pública, bem como no Art. nº 151 que
prevê, no âmbito da instrução dos pedidos de depósito, a apresentação do Relatório de
Ponderação dos Resultados da Discussão Pública.

Como principal objectivo deste documento, teremos a explicitação do processo de
ponderação das participações recebidas, na fase da sua discussão pública, identificando se
existem motivos/razões para efetuar ajustamentos e/ou alterações a incluir no Plano na
sequência desta fase de discussão pública fundamentando-as do ponto de vista técnico e
jurídico, e dar a devida resposta a todos os intervenientes.

Deste modo, este relatório decorre da ponderação efectuada pela Câmara Municipal /
equipa técnica do Plano, às considerações e/ou recomendações recebidas durante o
período de discussão pública, que decorreu durante 30 dias seguidos, de 07 de maio a 05
de Junho de 2013, que contribuíram para a consolidação da Proposta Final do Plano.
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2 - Cronologia do Processo de Discussão Pública

2.1 - Antecedentes - Conferência pública sobre a Revisão do PDM
Considerando que o planeamento do território é uma matéria de elevada importância,
exigindo uma opção política prioritária, uma gestão técnica cuidada e o devido
acompanhamento público, a Câmara Municipal de Ílhavo promoveu no dia 02 de março de
2013, uma Conferência Pública sobre o Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de
Ílhavo (15.00h) no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo.

Fotografias: Conferência Pública sobre o PDM de Ílhavo - MMI

2.2 - Parecer - 8ª CMC
No parecer emitido pela Comissão Mista de Coordenação (8ª CMC) em 15 de abril de 2013,
informa-se sobre a possibilidade da CM de Ílhavo submeter o processo a Discussão Pública:
“III.4 - Parecer
Face ao exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável à proposta de revisão do PDM de Ílhavo,
condicionado à sua reformulação e complemento de forma a dar satisfação aos aspetos
identificados neste parecer e sintetizados no anterior ponto 3.
Com a emissão do presente parecer final nesta reunião da CMC, o processo de Revisão do Plano
Diretor Municipal de Ílhavo poderá ser submetido a procedimento de discussão pública após
correção/completamento do processo, em acordo com os pareceres emitidos.”
Relatório de Ponderação da Discussão Pública | junho de 2013

4

2.3 - Deliberação
A Câmara Municipal na sua deliberação de 17 de abril de 2013, aprovou, nos termos e para
os efeitos previstos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT):
- a proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de Ílhavo;
- a abertura da Discussão Pública, por um período de 30 dias, com início 5 dias após
publicação do aviso em Diário da República, utilizando os sete dias da semana de
forma a facilitar a vida dos cidadãos que têm dificuldade de proceder à consulta dos
documentos nos dias úteis e utilizando os vários meios de comunicação disponíveis.

Figura: Deliberação
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2.4 - Publicação em Diário da República

A publicação da fase de Discussão Pública em Diário da República ocorreu em 26 de abril
de 2013 pelo Aviso nº 5608/2013 (cf. DR nº 81, 2ª série de 26 de abril de 2013), decorrendo
o período de Discussão Pública, durante 30 dias consecutivos entre o dia 07 de maio a 5 de
junho de 2013.

Figura: Publicação em Diário da República
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2.5 - Publicitação da Discussão Pública

2.5.1 - Publicitação na Imprensa
A divulgação do procedimento da Discussão Pública da Proposta de Plano Diretor Municipal
foi também veiculada através da imprensa, nomeadamente: Diário de Aveiro, Jornal de
Notícias e no semanário SOL.

Figura: Publicitação no Diário de Aveiro e Jornal de Notícias
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Figura: Publicitação no semanário SOL

2.5.2 - Internet
Recorreu-se também à plataforma da Internet para divulgação dos conteúdos da proposta
de revisão do PDM de Ílhavo, bem como para facultar à população um meio de apresentar
as suas sugestões e reclamações durante o período da Discussão Pública.

Assim, associada à página oficial da Câmara Municipal de Ílhavo (www.cm-ilhavo.pt), criou-se
um link próprio na página da CMI, onde se disponibilizaram todos os documentos que
integraram a proposta de revisão do plano.
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Figura: Aspecto de entrada na página web da Discussão Pública
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Figura: Elementos disponibilizados na página web da Discussão Pública
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Neste link estava também disponível uma ficha de participação na discussão, para
impressão ou para preenchimento na página e envio para a caixa de correio da CMI

Figura: Formulário de participação via web
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2.5.3 - Outros meios e suportes de divulgação
De forma a intensificar a divulgação, recorreu-se ainda a outros suportes e/ou meios à
disposição do município para este efeito, designadamente através de notas de imprensa,
noticias e publicitação na agenda mensal da CMI e no Boletim informativo do Município de
Ílhavo (Maio), assim como na rádio local (RTN).

2.5.4 - Documentos do plano disponibilizados e locais para consulta

Entre os dias 07 de maio e 5 de junho de 2013, a Câmara Municipal de Ílhavo, disponibilizou
a documentação da Proposta de Revisão do Plano Director Municipal de Ílhavo (processo
em formato papel), tanto nas suas instalações (edifcío CMI) como no Museu Marítimo de
Ílhavo. A documentação era composta por:
 elementos que constituem a proposta de revisão do plano;
 elementos que acompanham a proposta de revisão do plano;
 outros elementos que acompanham a proposta do Plano

Tanto nos locais públicos de consulta, como na página de Internet, todos os participantes
tinham à sua disposição uma ficha de participação na discussão pública. Esta ficha que, não
sendo o único suporte para efetivar a participação, compreendia um conjunto de campos
referentes à identificação do participante, permitiu que os interessados apresentassem de
forma prática as suas exposições.
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2.6 - Realização de sessões de apresentação pública
Tendo em conta a importância desta fase em todo o processo de revisão do Plano Diretor
Municipal de Ílhavo e reconhecendo haver dificuldade na participação da população em
processos desta natureza, a Câmara Municipal de Ílhavo levou a cabo quatro sessões de
apresentação e esclarecimento do processo, organizadas em dois momentos do período da
Discussão Pública, um no início e outro próximo do seu fim, com o seguinte calendário:
Dia 14 de maio
1ª sessão no Museu Marítimo de Ílhavo - 18 h

Fotografias: SessãoPública sobre o PDM de Ílhavo - MMI

2ª sessão no Salão Cultural da Gafanha da Encarnação - 21 h 30m

Fotografias: Sessão Pública sobre o PDM de Ílhavo - SCGE
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Dia 03 de junho
3ª sessão no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré - 18 h

Fotografias: Sessão Pública sobre o PDM de Ílhavo - CCGN

4ª sessão no Salão Cultural da Gafanha do Carmo - 21 h 30m

Fotografias: SessãoPública sobre o PDM de Ílhavo - SCGC
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De forma a apoiar as sessões públicas de apresentação e esclarecimento acerca do
processo (tramitação e propostas) em análise, foi ainda produzida uma brochura de apoio
para distribuir a todos os interessados neste proceeso, que foi distribuído nas sessões
realizadas e através do qual se pretendeu informar sobre os conteúdos gerais da proposta
de revisão do Plano Diretor Municipal de Ílhavo.

Figura: Brochura informativa para o processo de Discussão Pública
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3 - Análise e ponderação das participações

3.1 - Metodologia para receção e análise das participações

Após recolha das reclamações, observações e sugestões dos interessados, a Câmara
Municipal de Ílhavo está a procedeu à análise e ponderação dos mesmos, ficando obrigada
a resposta fundamentada nas seguintes situações (previstas no n.º 5 do artigo 77.º do
RJIGT):
a) Desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes;
b) Incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser
ponderados em fase de elaboração;
c) Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
d) Eventual lesão de direitos subjectivos.
Para além destas, cuja obrigatoriedade de resposta vem legalmente contemplada, o
Município de Ílhavo, foi do entendimento que todas as participações seriam objecto de
resposta.
Todas as participações recebidas foram registadas no sistema de registo em uso na Câmara
Municipal (SAGA), e após o seu registo formal, foram “migradas” para uma base de dados
única tendo em vista agilizar a ponderação das participações pela equipa técnica específica,
no sentido de uma mais célere sistematização e tratamento estatístico da informação
recebida e produzida no âmbito da ponderação.

Registaram-se 357 participações recebidas (dentro do prazo legal). Pretende-se que às
ponderações efetuadas, por participação, lhes seja posteriormente atribuída uma resposta
síntese tipificada, designada por “Decisão”: Favorável, Parcial, Desfavorável, Integrada na
proposta e Não se adequa.
Das 357 participações destacam-se 330 participações registadas em fichas com os mesmos
argumentos e respeitantes a uma proposta: Requalificação da margem nascente do Canal
de Mira - Zona sul. Destas 330 participações, 109 identificam-se como proprietários e os
restantes 221 apenas como exponentes que discordam da proposta. As restantes 27
participações são diversificadas quer na temática, quer na sua localização.
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3.2 - Critérios gerais utilizados
Como foi referido, as participações foram analisadas caso a caso, avaliando-se o seu
enquadramento face ao modelo estratégico adoptado, aos objetivos estratégicos e
específicos subjacentes à proposta de Revisão do PDM de Ílhavo. Esta avaliação teve por
base vários critérios: enquadramento na estratégia, no modelo territorial, na proposta de
perímetros urbanos, impacto sobre as condicionantes, existência de condicionamentos
legais e regulamentares a manter, processos de articulação com as entidades da CMC.
Assim, as sugestões que não foram acolhidas resultaram, na sua maioria, do facto de não
se enquadrarem nos princípios orientadores de desenvolvimento tidos na revisão do Plano,
verificando-se também a colisão com condicionantes naturais que se entendeu serem de
salvaguardar.
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4 - Resultados

4.1 - Ajustamentos introduzidos nos elementos da proposta do PDM
Consideramos que este processo de participação pública que determinou ligeiros
ajustamentos à proposta de Plano inicial, considerou dessa forma, o espírito na lei, na
medida em que fomentou uma adequada ponderação de interesses públicos e privados,
motivando o princípio de participação / auscultação dos interessados no processo de
planeamento.
Estes ajustamentos não foram promotores da alteração dos pressupostos e estratégia
municipal defendida e exposta durante o período de discussão pública, não sendo
necessário, por isso, promover nova auscultação após a introdução dos ligeiros
ajustamentos, resultantes da ponderação dos contributos rececionados.
Os ajustamentos introduzidos à proposta de plano decorrem da ponderação efectuada das
participações recebidas, mas também da conjugação articulada de vários contributos
entretanto emitidos (pareceres - por ex. parecer da REFER).

Iremos referir os ajustamentos introduzidos e/ou os procedimentos que ocorreram durante
este período:

1 - Ajustamento do Regulamento:
 necessidade de introduzir ligeiros ajustamentos entretanto detetados como lapsos;
 aumento da área das edificações possíveis no salgado da ria (artigo 36.º), por se
verificar que, para apoio às aquaculturas, 100 m2 é insuficiente para apoio às
mesmas, tendo em consideração que grande parte explora mais do que uma

2 - Pequenos ajustes na delimitação dos perímetros urbanos:
 os ligeiros ajustamentos resultaram da confrontação com processos de obras, não
colidindo com imposições legais e regulamentares;

3 - Parecer da REFER:
 Conforme sugerido pela CCDR-C, a CMI para além dos pareceres já integrados no
Plano (SIMRIA / ANPC / INIR), tinha solicitado parecer à REFER. O parecer foi
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emitido durante o processo de Discussão Pública. Foram integradas as observações
efetuadas pela REFER.

4 - Articulação com Municípios vizinhos:
 Após solicitação de reunião de articulação com os Municípios vizinhos: Aveiro e
Vagos, foi realizada uma reunião de articulação com os técnicos do Município de
Vagos, não se registando descontinuidades relevantes nas propostas articuladas.

5 - Apreciação da REN - Comissão Nacional da REN (CNREN)
 A CNREN emite parecer favorável à proposta de delimitação da REN de Ílhavo
elaborada em simultâneo com a Revisão do PDM de Ílhavo, nos termos
apresentados pela CCDR-C, em reunião de 27 de maio de 2013 (DGT, Lisboa).

6 - Declaração Ambiental:
 O Relatório Ambiental (RA) e respetivo Resumo Não Técnico foram submetidos a
Discussão Pública, integrados na proposta de revisão do PDM de Ílhavo, para
cumprimento das disposições combinadas previstas no RJIGT (aprovado pelo
Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º
46/2009 de 20 de fevereiro) e na Avaliação Ambiental Estratégica - AAE (Decreto-lei
n.º 232/2007, de 15 de junho). No âmbito deste período de discussão pública, não foi
recebida qualquer participação que incidisse sobre o RA ou sobre o Resumo Não
Técnico. Deste modo, foi elaborada a declaração ambiental que integrará o processo
do Plano.

Face ao exposto, considera-se que os ajustamentos efetuados não constituem alterações
substanciais à proposta do Plano inicial, colocado a discussão pública, uma vez que a
estratégia e o modelo de ocupação territorial globalmente considerado e a ele subjacente
permanecem, encontrando-se a proposta final em condições de ser aprovada pelos órgãos
competentes.
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4.2 - Esclarecimentos adicionais

No âmbito das ações complementares das comemorações do Feriado Municipal de Ílhavo,
foi efetuada uma apresentação pública da CMI, nas Freguesias da Gafanha da Encarnação
(04/04/2013) e da Gafanha do Carmo (03/04/2013), das seguintes intervenções:
- obra de qualficação do Caminho do Praião;
- Planos do Parque da Margem Nascente do Canal de Mira da Ria de Aveiro.

Figura: Panfleto e brochura sobre os Planos/projetos

No seguimento desta ação foi criada a Associação de Proprietários da Gafanha do Carmo,
que promoveu:
- vários encontros com o Sr. Presidente da CMI (14/05/2013 e 03/06/2013);
- várias intervenções na imprensa escrita e falada;
- os erros e imprecisões referidos nas intervenções de dirigentes da Associação e
residentes, originou a necessidade de elaboração de uma carta redigida pelos
Presidentes da CM de Ílhavo e da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, dirigida
aos cidadãos da Gafanha do Carmo, no sentido de clarificar com rigor as propostas
que constam do processo de Revisão do PDM de Ílhavo;
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- posteriormente foi também divulgada uma carta dirigida aos residentes em nome da
Direção da Associação (não reconhecida pelo Presidente da Direção), repleta de
erros e imprecisões respeitantes às propostas dos Planos para a Margem Nascente
do Canal de Mira da Ria de Aveiro.
Relativamente ao processo de Discussão Pública:
- a participação de 333 exponentes, que se pronunciaram sobre este assunto
(Planos do Parque da Margem Nascente do Canal de Mira da Ria de Aveiro) no
processo de Discussão Pública:
- 330 fichas de participação-tipo, das quais existem 2 tipologias de texto:
- 109 exponentes apresentam-se como proprietários;
- 221 exponentes discordam da proposta;
- 3 exponentes que apresentam fichas de participação (individualizada em
termos de conteúdo - texto);

Sobre este assunto a CMI clarifica:

1 - Conforme referido nos vários documentos disponibilizados para consulta, encontram-se
previstas para a margem nascente do Canal de Mira as seguintes UOPG’s:
- UOPG 4 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Norte”.
- UOPG 6 - Zona envolvente da Bruxa - PP previsto no PDM_99 (em tramitação).
- UOPG 7 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Sul”.
Refira-se que a UOPG 7 integra áreas da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo.
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2 - Estas UOPG’s encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e com os objetivos
e forma de execução prevista no Anexo 2 do Regulamento do processo de Revisão do PDM
de Ílhavo.

3 - A forma de execução destas UOPG’s, encontra-se prevista na referida programação,
mediante a elaboração de Planos de Pormenor;

4 - Integram as referidas UOPG’s, áreas respeitantes ao atual perímetro urbano (espaço
urbano em vigor) e áreas que só serão reclassificadas como urbanas, em momento
posterior à elaboração e aprovação dos respetivos Planos de Pormenor;

5 - Estas áreas e esta programação surgiu de longos e intensos processos de concertação
entre a CMI e várias entidades: ICNB / DRAP-C / CCDR-C. Estas foram as áreas e as faixas
possíveis de articular (relativamente consensual) com as referidas entidades para que possa
existir um aumento do perímetro urbano nestes aglomerados. Estará sempre dependente da
elaboração e aprovação dos respetivos Planos de Pormenor.

Notas:
1 - Conforme se tem referido a possibilidade de “urbanizar”, só será concretizada em
momento posterior à elaboração dos referidos Planos de Pormenor - PP’s, e a sua
tramitação: deliberação, participação preventiva, Conferência de serviços, Discussão
Pública, Aprovação e Publicação, permitindo a clarificação da área de intervenção em
pormenor, relativamente ao cadastro - levantamento topográfico e cadastral, e da
implantação das propostas: polígonos que representarão edificações, equipamentos,
comércio e serviços, etc.

2 - Será através da clarificação obtida na tramitação destes instrumentos (PP’s) que
permitirá promover a realização de operações urbanísticas nesta área.

3 - Recomenda-se a consulta do Projeto de Requalificação da Margem Nascente do Canal
de Mira - estudo prévio (Anexo 2 do Relatório da Reserva Ecológica Nacional de Ílhavo), ao
qual, o Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), entidade que gere a
Rede Natura 2000 - ZPE da Ria de Aveiro, emitiu parecer favorável à proposta apresentada
pela CMI (cf. documentos disponibilizados na consulta)
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4.3 - Resumo dos resultados obtidos
Durante o período formal de Discussão Pública registou-se um conjunto de 357
participações, com referência aos seguintes espaços:
- Gafanha do Carmo: 335;
- S. Salvador: 13;
- Gafanha da Nazaré: 3;
- Gafanha da Encarnação: 3
- Município de Ílhavo (de forma genérica): 3

Gráfico: Número de participações por freguesia

Conforme já foi referido, das 357 participações, 335 dizem respeito ao território da Freguesia
da Gafanha do Carmo, sendo a seguinte a sua distribuição por assunto:
- 333 participações nas quais se pronunciaram sobre a Margem Nascente do Canal de Mira
da Ria de Aveiro, dos quais:
- 330 foram em fichas de participação-tipo, das quais existem 2 tipologias de texto:
- 109 exponentes apresentam-se como proprietários;
- 221 exponentes discordam da proposta;

- 3 exponentes que apresentam fichas de participação (individualizada em termos de
conteúdo - texto);
- 2 participações de assuntos variados
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As restantes 27 participações referem-se a:
- 19 participações de particulares;
- 2 participações das Juntas de Freguesia: S. salvador e Gafanha do Carmo;
- 3 participações de Associações: QUERCUS, CIDIHC - Associação Cívica (Coletivo de
Intervenção na Defesa dos Interesses dos Habitantes da Coutada), Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo;
- 1 participação de um Partido Político: Partido Socialista (PS);
- 2 participações de empresas

Registam-se duas participações com caraterísticas distintas:
- 14 - o interessado é o representante de 15 constituintes
- 15 - o exponente representa 83 interessados

Gráfico: Tipologia de participação

Relativamente ao meio de participação, registou-se que:
- 350 participações foram entregues no GAG da CMI;
- 6 participações foram enviadas por e-mail;
- 1 participação foi enviada por fax

Quanto à ponderação registam-se:
- 350 participações “desfavoráveis” (330 participações relacionadas com a
Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira;
- 5 participações “favoráveis / não se aplica”;
- 2 participações “não se adequa”
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5 - Conclusão

O Município de Ílhavo desenvolveu um enorme esforço para que o período de Discussão
Pública previsto no quadro legal relativo à Revisão do seu Plano Diretor Municipal, fosse um
momento de participação efetiva por parte de toda a população interessada.
O momento de ponderação das participações rececionadas, ajudou a clarificar e a
consolidar as propostas que constam deste processo.
Do fruto deste trabalho resultou a Proposta Final do Plano que se consubstancia pela
clarificação das suas propostas e pela incorporação dos ajustamentos identificados. Estes
ajustamentos não desvirtuam o modelo de ordenamento territorial previamente preconizado,
tendo havido o cuidado da salvaguarda de todos os interesses (públicos e privados)
previamente assumidos em sede de Comissão Mista de Coordenação.
Cremos que este processo deu efectiva resposta ao preconizado no quadro legal, tendo
como resultado último um melhor instrumento de planeamento e gestão urbanística.

Relatório de Ponderação da Discussão Pública | junho de 2013

25

6 - Fichas de Ponderação
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1.

Identificação

001

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

7195/13
13 de maio de 2013
Florentino Cordeiro Matias
Quarteirão Av. José Estevão,
Rua Bairro Félix e Rua Prior
Guerra
Gafanha da Nazaré

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso

C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros
E - Alteração ao Regulamento

Assunto:

Legalização de um edifício.

F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
O requerente referencia o processo 668/00.

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
A área na qual se integra a edificação encontra-se em Espaço Urbano nível I (Ordenamento
em vigor). No processo de Revisão do PDM encontra-se em Espaço Urbano Central - Gafanha
da Nazaré.
A solicitação não é clara e revela aparente desajustamento, face ao processo de Revisão do
PDM de Ílhavo.
O referido processo deverá ser articulado no âmbito dos procedimentos de licenciamento de Obras
Particulares.

.

Extrato da Planta de Ordenamento proposto

1.

Identificação

002

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

7269/13
14 de maio de 2013
ENTUFAPRA
Rotunda da Barra (sul),
UOPG1
Gafanha da Encarnação

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros
E - Alteração ao Regulamento

Assunto:

Reclassificação de terrenos

F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
sim
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
O requerente é proprietário.
Enumera uma série de cedências de terreno para domínio público.
Refere que a CMI criou expectativa na construção de moradias como remate da área urbana,
equipamentos e um hotel para o restante terreno.

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
A área identificada pelo requerente encontra-se integrada numa Unidade Operativa de
Planeamento e Gestão (UOPG) - Área de Equipamentos da Barra Sul (Art. 55º) do Plano de
Ordenamento da Orla Costeira - Ovar/Marinha Grande - POOC OMG (RCM nº 142/2000, DR nº
243 de 20 de outubro).
Para além desta integração em plano superior a área encontra-se integrada em:
REN;
Rede Natura 2000 - ZPE da Ria de Aveiro;
Domínio Público Marítimo.
A ocupação desta área só poderá ser clarificada em momento posterior à elaboração e
tramitação do referido PP.

1.

Identificação

003

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

7350/13
16 de maio de 2013
Carlos
Torrão
Resende
Rua das Moitas
São Salvador

Tipologia da participação:
Vieira

A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Reclassificação para solo
urbano

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Aumento do espaço residencial nível 2 na rua das moitas.
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
O requerente alega incongruências na delimitação.

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
1 - Conforme é referido nos documentos disponibilizados, a CMI promoveu junto daas entidades da CMC,
e muito concretamente com: CCDR-C / DRAP-C / ICNB-ICNF / ARH-C-APAmbiente, um profundo e
intenso processo de avaliação e fundamentação dos perímetros urbanos, originando a sua aprovação em
sede da 7ª CMC (atualmente com 20 entidades);
2 - Esta proposta de perímetros urbanos, para além de muito bem fundamentada, teve que cumprir os
critérios do PROT-C, para admissão de novas áreas urbanas
3 - A área referida pelo requerente foi alvo de articulação entre a CMI e a DRAP-C para aprovação dos
perímetros urbanos e a carta da RAN
.

Extrato da proposta de ordenamento

Condicionantes

Processos

1.

Identificação

004

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

7482/13
20 de maio de 2013
José Carlos Marques
Silva
Travessa do Ganilho
São Salvador

Tipologia da participação:
da

A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros
E - Alteração ao Regulamento

Assunto:

Legalização de um edifício

F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
Referência ao processo n.º66/56.

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
.
A proposta de perímetros urbanos do processo de revisão do PDM, integra a parcela referida
pelo requerente.
O referido processo deverá ser articulado no âmbito dos procedimentos de licenciamento de Obras
Particulares.

Extrato da Proposta de Ordenamento
.

1.

Identificação

005

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

7665/13
22 de maio de 2013
Junta de freguesia de São
Salvador
Instalações de apoio da junta
de freguesia - Moitinhos
São Salvador

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Considerar nova
classificação para atividade
económica

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
Pré-existências de armazéns, estaleiros de apoio a obras, depósito de materiais e estruturas
móveis;
Localização de depósito de água;
Área em questão é adjacente à zona industrial onde se localiza a SPRAL;
Pretende alugar parte da área em questão para a instalação de um centro de inspeção técnica
de veículos..

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
1 - Conforme é referido nos documentos disponibilizados, a CMI promoveu junto das entidades da CMC,
e muito concretamente com: CCDR-C / DRAP-C / ICNB-ICNF / ARH-C-APAmbiente, um profundo e
intenso processo de avaliação e fundamentação dos perímetros urbanos, originando a sua aprovação em
sede da 7ª CMC (atualmente com 20 entidades);
2 - Esta proposta de perímetros urbanos, para além de muito bem fundamentada, teve que cumprir os
critérios do PROT-C, para admissão de novas áreas urbanas
3 - A área referida foi alvo de articulação entre a CMI e a DRAP-C, merecendo parecer favorável à sua
desafetação de RAN e integração em perímetro urbano (mancha 43) com a justificação de integração dos
Armazéns da Junta de Freguesia de S. Salvador em Espaço de Equipamentos.

Extrato da Planta de Ordenamento proposto

Extrato do Ordenamento em vigor

Mancha 43 desafetada de RAN para efeitos de Equipamento – Carta da RAN

1.

Identificação

006

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

7902/13
27 de maio de 2013
João Pereira Pinto
Rua da Capela com Rua dos
Moitinhos
São Salvador

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros
E - Alteração ao Regulamento

Assunto:

Reclassificação do solo

F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
O requerente pretende alterações na planta de ordenamento para que o seu terreno seja
abrangido por espaço residencial à semelhança das outras duas ruas.
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
Alega que a classificação proposta (sem alteração do PDM em vigor) traz “grandes
inconvenientes, sem qualquer benefício prático para a preservação da boa utilização dos solos”

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
A proposta de Ordenamento mantém a classificação do PDM em vigor.
A parcela em causa mantém-se em RAN, com viabilidade nas suas “extremidades”.
A profundidade do lote passa para 40m de acordo com a proposta.
A cabine elétrica é uma infraestrutura de apoio energético, não se traduzindo por si só num motivo para
integrar em espaço residencial

Localização da parcela

Extrato da proposta de ordenamento

Extrato do ordenamento em vigor

Extrato da RAN

1.

Identificação

007

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

7895/13
27 de maio de 2013
Manuel Jesus Oliveira
Rua dos Emigrantes
Cancelas
S. Salvador

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado

-

B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Integração de moradia no
PDM

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
A moradia em causa é propriedade do requerente.

3. Ponderação
Favorável
Decisão:

Peças a alterar:

Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa
Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
A proposta de perímetros urbanos do processo de revisão do PDM, integra a parcela
referida pelo requerente.
No PDM em vigor a parcela apresentada na participação encontra-se em espaço urbanizável Nivel 1.
Com a nova proposta passa a integrar-se em espaço urbanizado residencial nível 1.
Não tem condicionantes.
O referido processo deverá ser articulado no âmbito dos procedimentos de licenciamento de Obras
Particulares.

Localização da parcela

Extrato do ordenamento em vigor

Extrato da proposta de ordenamento

1.

Identificação

008

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8165/13
29 de maio de 2013
Maria Isabel Fernandes da
Silva
Rua
da
Castelhana
Moitinhos
S. Salvador

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Integração de loteamento no
perímetro urbano
(verificação)

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Adequação do desenho da area residencial nivel 2 ao limite do terreno, lote 4 do loteamento.
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
Foi constituído Loteamento, lotes 3 e 4 estão vinculados a futura reestruturação da zona.
Solicita a verificação da classificação do solo urbano (Loteamento).

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
O terreno em causa não tem condicionantes em vigor.
Está aprovado um loteamento, conforme expõe o requerente.
A proposta, apesar do detalhe ao mapa não abranger o terreno todo, é clara na afetação de todo o
loteamento. No entanto e para que não haja futuras dúvidas, entende-se por acolher a participação e
acertar o pormenor do loteamento incluindo-o na totalidade no espaço urbano.

Extrato da Proposta de ordenamento e localização de loteamento

Proposta de ajustamento na plantas de Ordenamento.

1.

Identificação

009

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8364/13
31 de maio de 2013
Maria Francisca Almada
Azevedo Coutinho
Magalhães Crespo
“Casa da ria” Gafanha da
Boavista
S. Salvador

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado

B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Sugere alteração da sua
propriedade “Casa da ria”
para turismo em espaço rural

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Enquadramento de uso turistico em espaço residencial nível 2
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
Questiona a compatibilidade do espaço residencial nível 2 para a implementação de turismo,
utilizando a própria habitação.

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
1 - Conforme é referido nos documentos disponibilizados, a CMI promoveu junto das entidades da CMC,
e muito concretamente com: CCDR-C / DRAP-C / ICNB-ICNF / ARH-C-APAmbiente, um profundo e
intenso processo de avaliação e fundamentação dos perímetros urbanos, originando a sua aprovação em
sede da 7ª CMC (atualmente com 20 entidades);
2 - Esta proposta de perímetros urbanos, para além de muito bem fundamentada, teve que cumprir os
critérios do PROT-C, para admissão de novas áreas urbanas
3 - A parcela referida pelo requerente encontra-se localizada: uma parte em perímetro urbano, outra parte
em espaço rural. Por este motivo, consideramos existir compatibilidade entre a proposta e a solicitação.

Localização da parcela

Extrato do Ordenamento vigor

Extrato da RAN vigor

Google Earth

Extrato da proposta de Ordenamento

1.

Identificação

010

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8532/13
3 de junho de 2013
Aveicasa
Rua da Capela – Légua Presa
S. Salvador

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B -Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Integração de parcela em
perímetro urbano

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que o terreno em causa passe para espaço urbano/residencial
Alteração das condicionantes:
Sugere que se retire as condicionantes
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
Referência ao processo de loteamento LOT 496/01.

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
A parcela identificada na participação, encontra-se integrada em perímetro urbano.

Localização da parcela - Gproc

Extrato da Proposta de Ordenamento

1.

Identificação

011

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8628/13
4 de junho de 2013
Alcides Ferreira Fernandes
Rua Padre Lé
Gafanha da Encarnação

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Alteração para espaço
urbano

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Alteração para espaço urbano
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
O requerente solicita alteração de uso, argumentando já existirem moradias na rua que indica.

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
1 - Conforme é referido nos documentos disponibilizados, a CMI promoveu junto daas entidades da CMC,
e muito concretamente com: CCDR-C / DRAP-C / ICNB-ICNF / ARH-C-APAmbiente, um profundo e
intenso processo de avaliação e fundamentação dos perímetros urbanos, originando a sua aprovação em
sede da 7ª CMC (atualmente com 20 entidades);
2 - Esta proposta de perímetros urbanos, para além de muito bem fundamentada, teve que cumprir os
critérios do PROT-C, para admissão de novas áreas urbanas
3 - A área referida pelo requerente foi alvo de articulação entre a CMI e a DRAP-C para aprovação dos
perímetros urbanos e a carta da RAN
4 - A área encontra-se fora do perímetro urbano, está desafetada (proposta de plano) de RAN, mantendose em REN.

Extrato da RAN em vigor

Extrato do Ordenamento Proposto

Extrato da REN Proposta

1.

Identificação

012

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8694/13
4 de junho de 2013
Domingues Manuel Ferreira
Vilarinho
Sul Gafanha do Carmo
Gafanha do Carmo

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Prolongamento da proposta
de qualificação da margem
da Ria no Canal de Mira

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Prolongamento do espaço urbano/urbanizável da UOPG 07 até ao limite do município.
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
1 - Encontra-se prevista para a margem nascente do Canal de Mira (Gafanha do Carmo), a UOPG 7 Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Sul”. Refira-se que a UOPG 7 integra áreas
da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo.
2 - A delimitação desta UOPG sofreu algumas alterações desde a sua conceção inicial, resultante do
processo de articulação com as entidades da CMC, que entendem que a área sul da freguesia da
Gafanha do Carmo, apresenta caraterísticas muito rurais, não se justificando a reclassificação de solo
nestas áreas.
Esta opção foi reforçada com a emissão de pareceres desfavoráveis à reclassificação de solo, como
urbano, dos “miolos” de 3 quarteirões, que se mantém em espaço rural.

Extrato da planta de ordenamento

1.

Identificação

013

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8742/13
5 de junho de 2013
António Carlos Costa Maia
Rua do Pinhal
Gafanha da Encarnação

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Integração em espaço
urbano

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
Faz referência ao processo 102/12.

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
1 - Conforme é referido nos documentos disponibilizados, a CMI promoveu junto daas entidades da CMC,
e muito concretamente com: CCDR-C / DRAP-C / ICNB-ICNF / ARH-C-APAmbiente, um profundo e
intenso processo de avaliação e fundamentação dos perímetros urbanos, originando a sua aprovação em
sede da 7ª CMC (atualmente com 20 entidades);
2 - Esta proposta de perímetros urbanos, para além de muito bem fundamentada, teve que cumprir os
critérios do PROT-C, para admissão de novas áreas urbanas
3 - A área referida pelo requerente foi alvo de articulação entre a CMI e a DRAP-C para aprovação dos
perímetros urbanos e a carta da RAN
4 - A área encontra-se fora do perímetro urbano, está desafetada (proposta de plano) de RAN, mantendose em REN.

Extrato de RAN em vigor e Proposta de RAN.

Extrato da Proposta de REN.

Extrato da Proposta de Ordenamento.

1.

Identificação

014

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8744/13
5 de junho de 2013
João Patrocinio (Advogado representante de 15
constituintes
Coutada
S. Salvador

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado

B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros
E - Alteração ao Regulamento

Assunto:

Reclamação sobre o DPM

F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Alteração das condicionantes:
Retirar o Domínio Público Marítimo
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
João Patrocínio: Advogado, apresenta reclamação, em seu nome e, em representação dos seus
Constituintes, 10 residentes na Rua da Coutada e 5 residentes na Rua Bartolomeu Dias.
“(…)
II - RECLAMAÇÃO:
11. Sucede que, vêm os Requerentes a constatar que este Município, na alteração que, ora pretende
instituir ao seu Plano Diretor Municipal para este concelho, não salvaguardou devidamente esta questão.
12. Isto, porque, desde logo, parece-nos que, assumiu incondicionalmenite, que aquelas áreas constituem
Domínio Público Marítimo.
13. Na verdade, propõe que fique delimitado, como área de Domínio Público Marítimo até ao limite das
moradias dos aqui Reclamantes, ou seja, até à rua da Coutada, no caso das moradias localizadas no
loteamento supra identificado e, na rua Bartolomeu Dias, a linha de delimitação atravessa os prédios dos
demais Reclamantes.
14. Esta situação é manifestamente inaceitável para estes cidadãos, bem assim, todos os que edificaram,
naquela orla, mediante o licenciamento concedido por este Município, sem que, haja sido salvaguardado
este “pormenor”, agora de manifesta importância.
15. Desde logo, porque os imóveis aí implantados, encontram-se em propriedade do Estado (espera-se
que não!) e, tal circunstância determinará obrigatoriamente uma desvalorização inimaginável para tais
imóveis,
16. com consequências ainda indeterminadas, mas certamente graves, considerando que tais imóveis se
encontram onerados com hipotecas, em consequência dos empréstimos contraídos para a sua
construção ou aquisição,
17. com as implicações que tais factos podem vir a determinar no valor do imóvel, junto da Banca, atenta
a sua manifesta desvalorização, resultante diretamente deste facto, podendo até traduzir-se em
alterações dos contratos de mútuo com hipoteca celebrados, tendo em consideração as alterações das
circunstâncias, a que aquela e estes são totalmente alheios.
18. Assim, a manutenção deste circunstancialismo por parte deste Município — aceitar que aquela área
seja considerada Domínio Hídrico Marítimo, fere significativamente direitos subjetivos, pelo que se deixa
vertido supra, bem como outras questões que, não se pretende aqui expor, por se considerar inoportunas.
19. Considera-se ainda que, ocorrem incompatibilidades com os projetos de loteamento e de construção
aprovados e licenciados por este Município, pelos motivos supra expostos.
20. Com efeito, a manter-se o Plano Diretor Municipal, considerando-se aquela área como D.P.M., tal
determinará a atuação, a todos os níveis, dos indicados Reclamantes, bem assim, outros que se
encontrem nas mesmas condições.
21. Mais, trata-se de prédios edificados há mais de dez anos, desconhecendo os seus proprietários, por
eventual negligência das Entidades competentes, da existência das apontadas condicionantes.
22. Considera-se ainda que, a existir a zona lagunar que poderá conduzir ao aumento da mesma,
alargando a área de D.P.M. naquela zona, designadamente no loteamento da rua da Coutada, tal é
devido ao facto de a ponte que foi edificada sobre aquele valado, conter um canal incompreensivelmente
reduzido que determina que, em caso de maré cheia, as águas espraiam-se por um perímetro muito
maior do que aquele que, naturalmente ficariam.
23. Além de que, o valado em causa receciona também as águas pluviais provenientes de toda a zona de
onde provém, presume-se que, desde o lugar da Légua.
24. Sublinhe-se ainda que a questionada área, em todo o processo de proposta de alteração do P.D.M.
deste Município, nenhuma referência existe à mesma, nomeadamente quanto a esta matéria, o que, além
de se lamentar, considera-se que se verifica uma manifesta desconsideração para com esta área e,
consequentemente para com os cidadãos que aí residem há vários anos e aí têm solidificada a sua vida

familiar e profissional, até porque, vários destes Reclamantes são docentes na Universidade de Aveiro.
25. Ora, por todos estes motivos não pode o aqui subscritor e os demais co-cidadãos supra identificados,
deixar de reclamar da delimitação proposta por esta Câmara Municipal, conforme consta da “planta das
condicionantes” apresentada para aquela orla (Rua da Coutada — Rua Bartolomeu Dias), porquanto a
mesma faz incluir, em alguns casos, totalmente, noutros parcialmente, a propriedade dos imóveis no
domínio público, no âmbito dos recursos dominiais em consequentemente, domínio público natural, com
as implicações que tal determinará, o que se faz incondicionalmente, sem que tenha, presume-se, sido
diligenciado, junto das Entidades competentes a apreciação in loco e casuística destes prédios.
26.Trata-se pois de uma situação com caraterísticas específicas, conforme descrito que deverá ter um
tratamento particularizado, pelo que, não será aceite pelos Reclamantes, caso se mantenha tal
delimitação...
(…)

CMI:
1 - Conforme já referido (Relatório do Plano / Processo de articulação com a ARH-C - 7ª CMC):
1.1 - O processo de delimitação da LMPAVE inicia-se no âmbito do processo de Revisão do PDM de
Ílhavo (fase de concertação entre a CM de Ílhavo e a ARH-C), e como parte integrante prevista no
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) na elaboração da Planta de
Condicionantes (Recursos Naturais - Recursos hídricos - Domínio hídrico) tendo sido elaborada uma
proposta para a delimitação do leito e da margem das linhas de máxima preia-mar de águas vivas
equinociais (LMPAVE).
1.2 - Em reunião de trabalho entre a CM de Ílhavo e a ARH-C (Engº Nelson Silva) foram clarificados e
articulados os critérios para a delimitação da LMPAVE (Coimbra, 19/11/2010).
1.3 - Estando a CM de Aveiro também em fase de elaboração da sua LMPAVE, foi também efetuada uma
reunião de trabalho com a Equipa da CM Aveiro para articulação de critérios sobre a delimitação da
LMPAVE, especialmente nas áreas limítrofes entre Ílhavo/Aveiro (Aveiro, 22/03/2011).
1.4 - Em junho de 2011, e após validação da Autoridade Nacional da Água, a ARH-C dá a conhecer as
metodologias e os critérios consolidados para a delimitação da LMPAVE, através do documento:
“Critérios para a demarcação física do leito e da margem de águas vivas de transição, em sistemas
lagunares, estuários e lagoas costeiras, do Litoral Centro” (junho 2011, ARH-C).
1.5 - no âmbito do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Ílhavo (PDM), e do processo de
articulação com a ARH-C (critérios), a CMI elabora uma proposta para a delimitação do leito e da margem
das linhas de máxima preia-mar de águas vivas equinociais (LMPAVE);
1.6 - para esta delimitação foram utilizadas as metodologias e os critérios estabelecidos no documento e
foram utilizados outros elementos que se encontravam em consolidação, nomeadamente, trabalhos
elaborados pela equipa do Polis Litoral Ria de Aveiro. Por exemplo, foi utilizado o trabalho que a equipa
Polis solicitou ao Instituto da Água, IP (INAG) para a demarcação da frente marítima entre a Costa Nova e
Mira, no âmbito da proteção e recuperação do sistema dunar.
1.7 - a 6 de DEZ 2012, a CMI recebe as shapefiles da APAmbiente / ARH-C, respeitantes ao Of. Nº 7626,
com a delimitação da LMPAVE, Leito e margem das águas do mar para o Município que deverá ser
integrado no processo de Revisão do PDM de Ílhavo, realizado pela ARH-C /PÓLIS.
2 - relativamente ao Domínio Publico Marítimo (DPM) / Domínio Hidríco (DH), encontra-se assinalada na
Planta de Condicionantes toda a rede hidrográfica superficial, desde as linhas de água de caráter sazonal,
até ao rio e canal existentes no Município.
3 - em termos de condicionalismos à utilização destes recursos, à sua ocupação e à edificação na zona
adjacente aos mesmos, terá que se dar cumprimento à legislação em vigor.
4 - foram também assinaladas na Planta de Condicionantes o conjunto de captações de água:
 Furos de captação de água (servidões) para abastecimento público - zonas de protecção (Portaria nº
311/2012, DR nº 196, 1ª série, 10/10/2012);
 Minas da Castelhana (Portaria nº 73/2012, DR nº 60, 1ª série, 23/03/2012);
 Vale das Maias (Portaria nº 840/2008, DR nº 210, 2ª série, 16/10/2008);
5 - A lei da titularidade dos recursos hídricos (Lei nº 54/2005 de 15 de novembro) estabelece que quem
pretenda obter o reconhecimento da sua propriedade sobre propriedades parcelas de leitos ou margens
das águas do mar ou de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis pode obter esse reconhecimento;
6 - O regime de procedimento de delimitação do domínio público hidríco está estabelecido no DL nº
353/2007 de 26 de outubro, tendo os elementos necessários à instrução do processo, assim como das
taxas devidas pela apreciação dos procedimentos, sido definidas através de Portaria nº 931/2010 de 20
de setembro;
7 - No caso de existirem dúvidas poderá ser solicitado a abertura de um procedimento de delimitação à
Comissão do Domínio Público Marítimo (DL nº 44/2002 de 2 de Março)

1.

Identificação

015

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8751/13
5 de junho de 2013
Maria Etelvina dos Santos
Sarabando (representando
83 exponentes)
Entre a Bruxa e Rua Joana
Gramata
Gafanha da Encarnação

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado

B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros
E - Alteração ao Regulamento

Assunto:

Alteração de UOPG 04

F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
“(…)a frente da Gafanha da Encarnação para a Ria deve ser dual e simétrico com a outra
margem”;
“uma distância tão grande apenas viabiliza terrenos ao abandono e degradação da paisagem
natural”;
“A paisagem urbana (…) permite uma fiscalização contra o vandalismo e deposição de lixos
(…).”
“A rua a construir deverá situar-se(…)”

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
1 - Encontra-se prevista para a margem nascente do Canal de Mira (Gafanha da Encarnação), as
seguintes UOPG’s:
- UOPG 4 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Norte”.
- UOPG 6 - Zona envolvente da Bruxa - PP previsto no PDM_99 (em tramitação).
- UOPG 7 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Sul”.
Refira-se que a UOPG 7 integra áreas da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo.
2 - Estas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e com os objetivos e forma de execução
prevista no Anexo 2 do Regulamento do processo de Revisão do PDM de Ílhavo.
3 - A forma de execução destas UOPG’s, encontra-se prevista na referida programação, mediante a
elaboração de Planos de Pormenor;
4 - Integram as referidas UOPG’s, áreas respeitantes ao atual perímetro urbano (espaço urbano em vigor)
e áreas que só serão reclassificadas como urbanas, através da elaboração e aprovação dos Planos de
Pormenor;
5 - Estas áreas e esta programação surgiu de longos e intensos processos de concertação entre a CMI e
várias entidades: ICNB / DRAP-C / CCDR-C.. Estas foram as áreas e as faixas possíveis de articular
(relativamente consensual) com as referidas entidades para que possa existir um aumento do perímetro
urbano nestes aglomerados. Estará sempre dependente da elaboração e aprovação dos respetivos
Planos de Pormenor.
6 - Conforme articulado com as entidades da Administração (ICNB / DRAP-C e CCDR-C), esta foi a faixa
possível de articular (consensual) para que possa existir aumento do perímetro urbano nestes
aglomerados. Estará sempre dependente da elaboração e aprovação do respetivo Plano de Pormenor.
Notas:
1 - Conforme se tem referido a possibilidade de “urbanizar”, só será concretizada, em momento, após a
elaboração dos referidos Planos de Pormenor - PP’s, e a sua tramitação: deliberação, participação
preventiva, Conferência de serviços, Discussão Pública, Aprovação e Publicação, permitindo a
clarificação da área de intervenção em pormenor, relativamente ao cadastro - levantamento topográfico e
cadastral, e da implantação das propostas: polígonos que representarão edificações, equipamentos,
comércio e serviços, etc.
2 - Serão estes instrumentos (PP’s) que promoverão a realização de operações urbanísticas nesta área.
3 - Recomenda-se a consulta do Projeto de Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira estudo prévio (Anexo 2 do Relatório da Reserva Ecológica Nacional de Ílhavo), ao qual, o Instituto da
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), entidade que gere a Rede Natura 2000 - ZPE da Ria
de Aveiro, emitiu parecer favorável à proposta apresentada pela CMI (cf. documentos disponibilizados na
consulta)..

Extrato da Proposta de ordenamento – UOPG 4

Extrato do Ordenamento em vigor

Extrato da RAN em vigor e proposta

1.

Identificação

016

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8752/13
5 de junho de 2013
João Manuel Rodrigues da
Rocha
Rua do Cabecinho
S. Salvador

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Integração em perímetro
urbano

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
“vem solicitar a reapreciação/esclarecimento para a desafetação da RAN, de parte do seu
terreno”

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
A parcela referida integra-se na mancha 29.
A mancha 29 encontrase integrada, no Relatório de manchas a desafetar de RAN e a integrar
em perímetro urbano, apresentado pela CMI à DRAP-C (cf. Relatório de Áreas a desafetar de
RAN, Novembro de 2012).
Após articulação entre a DRAP-C e a CCDR-C, foi emitido parecer desfavorável (Cf. Ata da 7ª
CMC).

Extrato da planta de ordenamento

1.

Identificação

017

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

Assunto:

8741/13
5 de junho de 2013
Vítor José Vilarinho Cardoso
Rua do Cambarnal
S. Salvador
Integração em perímetro
urbano - alteração do uso
rural (RAN) para urbano
residencial

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros
E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
Proposta: Integração do lado nascente da Rua do Cambarnal em perímetro urbano.
Motivo: construção de moradia unifamiliar.
Outros: rentabilização das infraestruturas sem prejuízo para a RAN

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
A parcela referida integra-se na mancha 55.
A mancha 55 encontra-se integrada no Relatório de manchas a desafetar de RAN e a integrar
em perímetro urbano, apresentado pela CMI à DRAP-C (cf. Relatório de Áreas a desafetar de
RAN, Novembro de 2012).
Após articulação entre a DRAP-C e a CCDR-C, foi emitido parecer desfavorável (Cf. Ata da 7ª
CMC).

Extrato de Ordenamento proposta

1.

Identificação

018

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8763/13
5 de junho de 2013
Ricardo Jorge Ferreira Sardo
Rua D. Manuel Trindade
Salgueiro
Gafanha da Nazaré

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Alteração do uso rural para
urbano residencial

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
Ricardo Jorge Ferreira Sardo:
“ Na sessão de apresentação publica do dia 3 de Junho n CCGN, e apos escutar a explicação do Srº
Presidente Ribau Esteves, sobre a proposta de alteração do PDM do concelho, tenho de manifestar o
meu desagrado sobre o que esta a ficar por fazer na zona compreendida entre a Rua D. Manuel Trindade
Salgueiro (nascente) e a Via da Ria (poente).
A justificação do Sr. Presidente com os desníveis as referidas vias e as duas empresas ai existentes
(infelizmente uma delas “moribunda”) não é suficientemente claro e sobretudo convincente. Como é do
conhecimento esses terrenos foram cortados pela Via da Ria, e pelo emissor da SIMRIA, no entanto o
caminho de servidão ai existente e que é continuação da rua do Sº Vitor permite perfeitamente a criação e
uma nova zona residencial com frente para essa rua. Como é sabido e pode ser verificado quer em planta
quer no local o caminho de servidão esta a cerca de 30 metros da Via da Ria a poente, e nesse intervalo
esta o emissor da SIMRIA.
Quanto ao desnível que o Srº Presidente refere, creio que as habitações existentes já sobreviveram ao
dito problema mas sem um plano de pormenor elaborado pelos serviços será suficiente para ordenar e
algo de diferente que não venha lá ser um dia mais “acampamento de ciganos”
De acordo com a proposta do PDM, a nascente da Via da Ria os terrenos ai existentes não ficam sobre a
jurisdição da APA, em virtude da nova classificação das faixas de proibição e áreas de infiltração máxima,
pelo que julgo ser de bom tom a CMI tomar as devidas providencias e acautelar os proprietários face ao
IMI desses terrenos para que não suceda neste local o mesmo que aconteceu ainda hoje aos
proprietários dos terrenos junto ao antigo Esteiro Oudinot.”

CMI:
1 - Conforme é referido nos documentos disponibilizados, a CMI promoveu junto das entidades da CMC,
e muito concretamente com: CCDR-C / DRAP-C / ICNB-ICNF / ARH-C-APAmbiente, um profundo e
intenso processo de avaliação e fundamentação dos perímetros urbanos, originando a sua aprovação em
sede da 7ª CMC (atualmente com 20 entidades);
2 - Esta proposta de perímetros urbanos, para além de muito bem fundamentada, teve que cumprir os
critérios do PROT-C, para admissão de novas áreas urbanas
3 - Conforme já foi referido, as entidades da CMC, com particular destaque para as identificadas, foram
unânimes em validar a atual proposta de perímetros urbanos, dando indicações de pareceres
desfavoráveis, nas áreas próximas da Ria
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Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8765/13
5 de junho de 2013
Junta de Freguesia da
Gafanha do Carmo
Todo o território
Município de Ílhavo

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Vários: UOPG’07, Rede
viária

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo (JFGC):
1. O Parque da Margem Nascente do Canal de Mira, na Gafanha do Carmo, que criará uma nova frente
urbana virada para a Ria, não deve terminar na Rua Mestre Daniel Gonçalves , mas deve prolongar-se
até ao limite sul da Freguesia, através da rua existente (Rua António Louro) atribuindo mais justiça a este
Plano, pois todos os proprietários daqueles terrenos serão abrangidos.
CMI:
1 - O Parque da Margem Nascente do Canal de Mira encontra-se integrado nas UOPG’s previstas para a
margem nascente do Canal de Mira (Gafanha do Carmo) - UOPG 7 - Requalificação da Margem
Nascente do Canal de Mira - Zona Sul”.
Refira-se que a UOPG 7 integra áreas da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo.
2 – Esta UOPG encontra-se delimitada na Planta de Ordenamento e com os objetivos e forma de
execução prevista no Anexo 2 do Regulamento do processo de Revisão do PDM de Ílhavo.
3 - A forma de execução desta UOPG, encontra-se prevista na referida programação, mediante a
elaboração de Plano de Pormenor;
4 - Integram a referida UOPG, áreas respeitantes ao atual perímetro urbano (espaço urbano em vigor) e
áreas que só serão reclassificadas como urbanas, através da elaboração e aprovação de Plano de
Pormenor;
5 - Estas áreas e esta programação surgiu de longos e intensos processos de concertação entre a CMI e
várias entidades: ICNB / DRAP-C / CCDR-C.. Estas foram as áreas e as faixas possíveis de articular
(relativamente consensual) com as referidas entidades para que possa existir um aumento do perímetro
urbano nestes aglomerados. Estará sempre dependente da elaboração e aprovação dos respetivos
Planos de Pormenor.
Nota: No processo de articulação com as entidades, estas invocaram, que a área sul da Gafanha do
Carmo, se carateriza como uma área predominantemente rural, onde o aumento do perímetro urbano não
se justifica, emitindo indicações de pareceres desfavoráveis:
- à desafetação de REN e RAN (3 miolos de quarteirões);
- à delimitação da Requalificação da Margem até ao limite da Freguesia da Gafanha do Carmo.

JFGC:
2 - Sugerimos que a área urbana da R. da Saudade seja prolongada para sul, abrangendo a R. dos
Diamantinos (rua paralela) uma vez que esta foi construída graças à cedência dos proprietários desses
terrenos.
CMI:
A CMI promoveu junto da CCDR-C um profundo e intenso processo de avaliação e fundamentação dos
perímetros urbanos, originando a sua aprovação em sede da 7ª CMC (atualmente com 20 entidades);
Esta proposta de perímetros urbanos, para além de muito bem fundamentada, teve que cumprir os
critérios do PROT-C, para admissão de novas áreas urbanas;

JFGC:
3 - Sugerimos também que seja urbanizada a R. do Apolinário até à R. dos Salvadores, ligando a malha
urbana da Rua João Marques até à Rua da Cacilda, cumprindo desta forma uma promessa dos autarcas
que nos antecederam para com os proprietários que doaram esses terrenos.
CMI:
Conforme já foi referido, as entidades da CMC, com destaque para ICNB, DRAP-C e CCDR-C, foram
unânimes em validar a atual proposta de perímetros urbanos, dando indicações de pareceres
desfavoráveis:
- à desafetação de REN e RAN (3 miolos de quarteirões);
- à delimitação da Requalificação da Margem até ao limite da Freguesia da Gafanha do Carmo.

Extrato da planta de ordenamento
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Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

6 de junho de 2013
CIDIHC – Associação Cívica
Município de Ílhavo

8766/13

Assunto:

Vários – ampliação da ZIM,
Perímetros urbanos, UOPG
(Empreendimentos turísticos)

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros
E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
1. Ampliação da Zona Industrial da Mota (a nascente da atual e com frente para a Estrada da Mota)
Coletivo de Intervenção na Defesa dos interesses dos Habitantes da Coutada (CIDIHC):
Não se vislumbra o interesse desta medida a não ser a destruição de mais área da Mata Nacional. Não
há qualquer necessidade provada de expansão desta zona industrial nem de qualquer outra, aliás, na
região durante a próxima década. Estranhamente, não é apresentado qualquer estudo ou projeção
relativa às necessidades efetivas de expansão como seria de exigir numa situação destas.
CMI:
1 - Após vários anos de articulação e de consolidação de propostas (sul, nascente), com as entidades
(DGF, AFN e ICNF / CCDR-C) foi acordado (Presidente da CMI, Secretário de Estado das Florestas e
Desenvolvimento Rural e Vice-Presidente do ICNF) que a referida expansão da ZIM seria programada
através da elaboração de uma UOPG - 9.
2 - As entidades envolvidas (CMI / ICNF / SEFDR) não consideram que esteja a ser destruída a Mata
Nacional, tendo desenvolvido um acordo, que se reflete na presente proposta.
3 - Nenhuma das entidades referidas acordaria esta proposta de expansão, se não considerasse
suficientemente justificada a necessidade de ampliação da ZIM.
Notas:
1 - Ver Relatório do Plano.
2 - Esta área de ampliação só será concretizada após a elaboração e aprovação (pelas entidades com
interesses na área), da UOPG 9.
CIDIHC:
Na Fundamentação das Propostas do Plano é declarado que a Zona Industrial da Mota (ZIM) encontrase, neste momento, praticamente toda ocupada. Como é possível afirmar isto? Não só esta zona
industrial se encontra longe de estar toda ocupada, como se esvazia a cada dia que passa por falência e
encerramento das empresas ali instaladas. Basta uma simples inspeção visual ao local para confirmar
isto.
CMI:
1 - Consideramos que o diagnóstico e a justificação da proposta se encontram suficientemente
fundamentados (Ver Relatório do Plano);
2 - Conforme já foi referido, se existe um acordo para a referida ampliação, entre as várias entidades, é
porque estas reconheceram a sua necessidade, e validaram o diagnóstico e a proposta apresentada.
CIDIHC:
A presente proposta de revisão do PDM de Ílhavo remete-se, pois, ao autismo e ignora de forma
incompreensível a atual conjuntura socioeconómica, sem perspetivas de melhoria na próxima década, e
prefere embarcar em estratégias irrealistas e infundadas. Ora um município que teve de recorrer ao
Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) não possui uma situação financeira saudável e, por isso,
não se pode dar a luxo de fazer investimentos insustentados.
CMI:
1 - Consideramos que a programação dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), e neste caso
específico dos PMOT’s, não deve ser conjuntural. Defendemos ao longo destes últimos 10 anos, a
flexibilidade dos IGT, para que as programações previstas possam ser céleres na sua elaboração e na

sua implementação (recomendamos a consulta do balanço dos processos de Revisão dos PDM’s a nível
regional e nacional);
2 - Não se percebe a relação que se pretende fazer entre a opção de uma autarquia recorrer ao PAEL e a
sua programação de PMOT’s (elaboração, execução parcial ou total), sendo que não se trata no PDM de
fazer um investimento, mas sim de criar condições ao nível do planeamento para que se possa vir a
concretizar.
CIDIHC:
Uma estratégia correta para as zonas industriais do concelho passaria por prever a regeneração deste e
de outros parques industriais de modo a evitar que se tornem espaços degradados, insalubres e propícios
à infestação por plantas invasoras, lixo e sujidade, animais abandonados, locais de tráfico e consumo de
droga, etc. O concelho de Ílhavo dispensa este tipo de espaços.
Pelo que acima foi dito, contestamos a ampliação da zona industrial da Mota
CMI:
1 - A CMI, nos últimos anos, promoveu um acentuado crescimento/desenvolvimento da ZIM. A forte
procura de lotes na ZIM originou um profundo e intenso processo de articulação entre a CMI / SEFDR /
ICNF, que se traduziu na desafetação de 4 ha da Mata Nacional, para implantação de uma industria
(RIASTONE - parceria VAA- IKEA), uma vez que não existem lotes com esta dimensão na ZIM atual;
2 - A CMI tem promovido operações de qualificação da ZIM, que procuram melhorar as suas condições
para instalação das atividades económicas e continuará a promover, por ex. encontra-se em fase de início
de obra a requalificação de troço da EF nº 1;
3 - A conquista do investimento referido no ponto 1 (RIASTONE - VAA-IKEA: 20 milhões de euros / 144
postos de trabalho), deve-se à capacidade desenvolvida de atrair investimentos que privilegiam a
qualidade dos espaços de implantação e da sua envolvente;
4 - Não se percebe a relação que se pretende fazer entre os problemas referidos e a opção de ampliação
da ZIM.
2. Integração em área urbana da maior parte dos "miolos" dos quarteirões da Gafanha da Nazaré,
da Gafanha da Encarnação, da Gafanha do Carmo e de Vale de Ílhavo, propiciando um
desenvolvimento urbano em malha homogénea, com o aumento da profundidade do lote edificável
de 30 para 40 metros
CIDIHC:
Também esta ação se afigura incompreensível, sobretudo face à fundamentação apresentada no
Relatório do Plano. Para além das justificações serem desconexas e confusas, não há qualquer relação,
por mais que se tente forçá-la, entre os espaços públicos e profundidade edificável dos lotes. Pretender
que, aumentando o limite da área edificável de 30 para 40 metros, se vai melhorar os espaços públicos e
a morfologia dos quarteirões é pura demagogia.
Repare-se que esta ação apenas se aplicará a novas construções, uma percentagem insignificante da
malha urbana/ rural, e não terá nenhum impacto na atual estrutura e mancha construída. Portanto este
argumento não colhe.
Do mesmo modo, também não é razoável pretender que um aumento da profundidade edificável vá gerar
maior diversidade de soluções na organização do lote, uma vez que esta diversidade depende de outros
fatores, tais como a volumetria, tipologia da edificação, etc.
Já o argumento da uniformização com os municípios vizinhos da CIRA é perfeitamente absurdo. Será que
todos os espaços têm de ser uniformes? Onde estão as características próprias de cada local que lhe
conferem a sua identidade? Porque é que Ovar há de ser igual a Ílhavo? Não há qualquer justificação
para querer uniformizar aquilo que é diferente e tem identidade própria, a menos que se queira sufocar
essa identidade. Por um lado, deseja-se maior diversidade de soluções; por outro reclama-se a
uniformização. Onde está a coerência? Ou estamos perante dois pesos e duas medidas consoante a
conveniência?
Por fim, não se percebe a relação com os realinhamentos, uma vez que estes serão sempre aplicados a
construções existentes e nunca às novas. Neste caso a profundidade edificável é irrelevante, pois os
novos edifícios terão de respeitar sempre os alinhamentos em vigor. Não faz sentido, por isso, aumentar a
área edificável na malha urbana/ rural existente.
Da desadequação dos argumentos se conclui que a integração em área urbana das áreas referidas neste
ponto não terá nenhum efeito prático ao nível do que é pretendido. Porém, terá um impacto significativo
no IMI dos proprietários dos lotes abrangidos sem qualquer contrapartida. Pelos motivos apontados,
somos contra esta ação.
CMI:
1 - A CMI promoveu junto da CCDR-C um profundo e intenso processo de avaliação e fundamentação
dos perímetros urbanos, originando a sua aprovação em sede da 7ª CMC;
2 - Conforme se poderá aferir, numa análise séria e profunda ao processo de avaliação e fundamentação
dos perímetros urbanos, para as entidades da CMC e, em particular, para a CCDR-C, as justificações não
se apresentaram “desconexas e confusas”, muito menos “demagógicas”, senão não teriam a sua

validação;
3 - Deste processo destacamos que:
3.1 - os aglomerados urbanos existentes apresentam-se muito consolidados, sendo a área livre disponível
muito reduzida;
3.2 - a proposta cumpre com os critérios do PROT-C, para a admissão de novas áreas urbanas:
- o grau de consolidação dos aglomerados ultrapassa os 82%;
- as áreas livres e as áreas de expansão previstas é de 17%, valor inferior aos 40% que o PROT-C
admite;
3.3 - o acréscimo de área urbana ocorre numa ótica de coesão, contenção, densificação e consolidação
dos aglomerados urbanos, contrariando o modelo de expansão linear do PDM em vigor e de criação de
novas frentes urbanas desarticuladas das existentes;
3.4 - grande parte dos aumentos propostos, ao nível dos perímetros urbanos, decorre da necessidade de
integrar nestes, edificações existentes contíguas aos mesmos;
3.5 - a questão do lote edificável, passar de 30 para 40 m, apresenta-se como mais uma orientação para
o reforço da consolidação dos perímetros urbanos, que foi aferida entre as Divisões técnicas da CMI,
como resultado da gestão urbana (PDM em vigor);
3.6 - relativamente às atividades económicas e concretamente à reclassificação do solo rural como
urbano, decorrem do elevado grau de ocupação dos espaços existentes, destinando-se a suprir carências
existentes ao nível dos espaços vocacionados para o acolhimento empresarial;
4 - as propostas de classificação e reclassificação do solo cumprem o decreto regulamentar nº 11/2009 de
29/05;
5 - não se percebe que relação se pretende estabelecer entre a programação do solo (classificação e
reclassificação) prevista no RJIGT e no DR nº 11/2009 (as propostas apresentadas, conforme pareceres
emitidos pela CMC / CCDR-C, cumprem os referidos diplomas), e o IMI.
Notas:
1 - Face às dúvidas colocadas, que nos parecerem ser resultantes da análise do Panfleto da Discussão
Pública (síntese) recomendamos uma consulta mais profunda aos seguintes elementos:
- Relatório do Plano;
- Relatório de avaliação e fundamentação dos perímetros urbanos;
- Relatório da Reserva Ecológica Nacional
- RJIGT - DL nº 46/2009 de 20/02;
- DR nº 11/2009 de 29/05;
2 - No momento da elaboração deste Relatório de ponderação já se encontra emitido o parecer
(favorável), da Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional (CNREN), reforçando o que foi
referido nos pontos anteriores, nomeadamente a proposta de consolidação dos perímetros urbanos, com
a validação das áreas de exclusão da REN e da planta da REN propostas. Também para esta entidade
(CNREN), as justificações apresentadas não foram consideradas desconexas, confusas e demagógicas.
3. Manutenção dos objetivos dos Equipamentos Turísticos, nomeadamente a Marina da Barra, os
Empreendimentos Turísticos da Quinta da Boavista e da Vista Alegre
CIDIHC:
Rejeitamos completamente a pretensão de consignar a construção da marina da Barra nos moldes
descritos no Plano. Este projeto foi já por demais criticado e reprovado por várias entidades devido ao seu
impacto negativo.
Tal como já foi referido neste texto, também aqui estranha-se a ausência de estudos que demonstrem a
necessidade e a viabilidade deste projeto. Se tais estudos fossem apresentados revelariam que a pressão
ambiental, funcional e urbanística exercida na região estaria além dos limites do tolerável. Além disso, a
dimensão e características do projeto são desadequadas à realidade do local de intervenção. O
município, comprometido com o pagamento e a manutenção das numerosas obras que têm sido feitas
nos últimos anos, não tem capacidade para suportar um investimento deste quilate.
Também aqui contestamos a realização este equipamento.
CMI:
1 - A nova proposta de PP para a Marina da Barra, que constitui uma aposta renovada e mais
sustentável, que a proposta anterior, integra-se numa proposta mais vasta de ordenamento, valorização e
qualificação da Praia da Barra, que se pretende que se venha a designar como “Polis da Barra”. Assume
uma intervenção global sobre toda a área da povoação da Barra incluindo a área prevista no PDM de
Ílhavo para a Marina da Barra, com cinco componentes devidamente articulados entre si:
a) a área do Parque da Meia Laranja (zona do Molhe Central, a Norte);
b) a área da antiga Seca da Empresa de Pesca de São Jacinto (a Norte/Nascente);
c) a área da Marina da Barra (a Nascente);
d) a área do Plano de Pormenor da Barra Sul (envolvente à rotunda da Barra, a Sul);
e) a área da frente-Mar (a Poente); e também,
f) a qualificação urbana dos espaços públicos da área urbana actual da Barra.
2 - A solução de ocupação da área da Marina da Barra, definida no PDM de Ílhavo (em vigor e na atual

proposta de Revisão) resultante do contrato entre a APA e a Sociedade para o Desenvolvimento da
Marina da Barra, apresentará uma nova versão, com um conjunto de características novas, das quais se
destacam:
a) a presença da água como elemento central e maioritário da ocupação da área (mais de 50% da área),
valorizando-se uma relação direta da atual área urbana da Barra com a água do Canal de Mira da Ria de
Aveiro e diminuindo muito (em relação à anterior versão do PP da Marina da Barra) a dimensão da
intervenção de aterro e de construção sobre a área inundável;
b) a ocupação proposta como área de terra firme na nova proposta, tem como base as áreas cuja
ocupação atual dos aterros não sofre o efeito da presença da água das marés, promovendo por essa via
a sua qualificação urbana e ambiental;
c) a simplicidade dos mecanismos de acesso às áreas Sul (zona do ancoradouro, comércio e serviços) e
Norte (zona urbana essencialmente de habitação) é uma opção que permite equacionar um investimento
menor na operação de infra- estruturação e um melhor enquadramento paisagístico e ordenamento dos
acessos rodoviários e do tráfego, diminuindo o seu impacto sobre a área urbana da Barra e colocando a
zona de maior intensidade de tráfego (a zona do ancoradouro, comércio e serviços, incluindo o Hotel)
junto à Ponte da Barra/A25);
d) o índice de ocupação/construção da proposta atual é de 0,18, o índice de implantação é de 0,07, sendo
que a quantidade de construção é neste novo projecto de 117.700 m2, com uma área de implantação
total de 45.200 m2, com uma unidade hoteleira (o anterior tinha duas), mantendo-se os 850 lugares de
amarração para embarcações, com possibilidade de crescimento no futuro dado o novo formato de
localização desta componente da Marina da Barra;
e) a proposta de ocupação da área será feita numa lógica de integração total na Barra (praia e
aglomerado urbano) o que permite uma boa sustentabilidade urbana e ambiental;
3. A abordagem de ocupação da área da Marina da Barra está feita num processo integrado com
qualificação de todas as frentes de água da Barra (Ria e Mar), apostando num processo integral de
valorização desta área urbana privilegiada na sua localização, e muito desqualificada (em termos urbanos
e ambientais) nesses espaços de enorme relevância e qualidade paisagística;
4. A solução formal existente de implementação da Marina da Barra não é realista quando a
enquadramos no Mundo atual em que vivemos, pelo que esta nova proposta assume também um caráter
realista na perspetiva da execução (seguramente faseada), sendo que esta nova proposta implica
também uma alteração sensível da solução institucional definida até agora.
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Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8824/13
6 de junho de 2013
José Marinho Vaz - Partido
Socialista
Todo o território
Município de Ílhavo

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros
E - Alteração ao Regulamento

Assunto:

Vários

F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
José Marinho Vaz / Partido Socialista (JMV / PS):
1. Sugere-se a reavaliação e alteração da classificação da zona do Jardim Oudinot, quanto ao ruído
(áreas sensíveis), uma vez que esta classificação inviabiliza grande parte das atividades que ali já se
desenvolvem e outras que se possam organizar no futuro no âmbito da dinâmica cultural do Concelho.
Entendemos também que é incompatível com a atividade atual do porto comercial sendo esta, importante
para o desenvolvimento económico a nível local, regional e nacional.
CMI:
Conforme poderá ser verificado, nos elementos disponibilizados no processo da Discussão Pública,
nomeadamente no desdobramento da Planta de ordenamento - zonamento acústico, o Jardim Oudinot
está classiificado como zona mista.
JMV/PS:
2. Sugere-se a ampliação do espaço verde (UOPGO3) ao longo da margem sul da via de cintura portuária
de modo a permitir a criação de um canal que possa inclusivé ficar ligado a uma rede de parques urbanos
da freguesia da Gafanha da Nazaré.
CMI:
Conforme referido na programação (Objetivos, e forma de execução) da UOPG 3 - Anexo 2 do
Regulamento, pretende-se com a execução deste Plano de Pormenor:
- Colmatação da malha urbana;
- Qualificação urbana do espaço de transição e abertura do aglomerado para a Ria/ Porto de Aveiro;
- Integração do projeto da vala pluvial do Esteiro Oudinot.
Este projeto integrado no PP - “ VALA PLUVIAL NO ESTEIRO OUDINOT” será para construir ao longo
da via de Cintura Portuária do lado Norte na Gafanha da Nazaré. O projeto visa permitir a drenagem
pluvial de jusante das redes de drenagem pluviais correspondentes ás diversas bacias drenantes do lado
Norte da Gafanha da Nazaré, as quais irão ser implementadas em simultâneo com as redes de drenagem
de águas residuais, estas últimas da responsabilidade da Entidade Gestora desta infra-estrutura, a AdRA
- Águas da Região de Aveiro S.A . Esta vala pluvial além de viabilizar diretamente a drenagem dessa
zona a Norte da Gafanha da Nazaré, funcionará também como retenção pluvial durante os períodos de
maré cheia coincidentes como os períodos de pluviosidade, já que as cotas das descargas pluviais
previstas são bastantes inferiores ás da praia-mar, amortecendo provisoriamente o retorno dessas águas
da Ria nos colectores de forma a afectar o menos possível o seu escoamento gravítico. Na realidade,
trata-se genericamente de uma reposição de uma situação que existiu há bastantes anos que se
chamava “ Canal do Esteiro Oudinot”, o qual por força das obras portuárias foi aterrado, sendo substituído
por um canal fechado de secção rectangular tipo box-cullver, para garantir a drenagem actual das águas
pluviais superficiais.
Este canal com os anos apresenta algum assoreamento (comprovado aquando das obras da REFER ),
provocando uma redução da secção útil de vazão. As cotas de soleira disponíveis dos troços de espera
existentes nesse canal também não são compatíveis com as cotas de soleira previstas para os colectores
pluviais a construir. Dada a sua localização e traçado bem como o facto da secção ser fechada torna a
sua limpeza mais difícil. Foi nesta perspectiva que agora se propõe um canal a céu aberto.
O canal-vala agora proposto desenvolve-se ao longo do perímetro da área portuária, de forma a recolher
as saídas pluviais previstas em projecto. O seu traçado permitirá o limite físico daquela área, sem reduzir
eventuais expectativas de construções de apoio à actividade portuária entre esse limite e a via de cintura.

JMV/PS:
3. Na Gafanha da Encarnação não se percebe a ausência de um plano entre a ponte da Barra e a zona
da Bruxa, para a criação de uma frente urbana virada para a ria à semelhança do que acontece a sul da
referida zona da Bruxa.
CMI:
Conforme proposto na Planta de Ordenamento e no Anexo 2 do Regulamento, encontra-se previsto para
a área referida uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - UOPG 4, a ser executada por um
Plano de Pormenor - “Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Norte”.
JMV/PS:
4. Relativamente ao projeto de requalificação da margem nascente do canal de Mira entre a Bruxa e o
limite sul da Gafanha do Carmo, não é verificável equidade no tratamento entre o que é proposto para a
zona pertencente à Gafanha da Encarnação (UOPG 06) e a zona da área geográfica da Gafanha do
Carmo (UOPGO7) sendo esta, substancialmente diferente, pelo que se torna pouco atrativa para os
respetivos proprietários. Na realidade não se percebe e exiguidade das áreas a afetar em termos de
urbanização que implicam construções pequenas e sem áreas adstritas para espaços jardim e outras
atividades complementares como a agricultura. Em contraponto ficam enormes áreas de terreno, entre
uma e duas centenas de metros da ria, “inutilizados” na zona poente à futura via de acesso á nova
urbanização. Constata-te assim uma diferença de tratamento entre a parte norte e a parte sul o que pode
tornar nesta zona a inviabilização do referido projeto no futuro. È compreensível a distância de 50m ou
algo mais da ria mas a atual proposta ultrapassa em muito essa distância.
CMI:
1 - A forma como a questão é colocada revela a necessidade de clarificar quais as UOPG’s previstas para
a margem nascente do Canal de Mira:
- UOPG 4 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Norte”.
- UOPG 6 - Zona envolvente da Bruxa - PP previsto no PDM_99 (em tramitação).
- UOPG 7 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Sul”.
Refira-se que a UOPG 7 integra áreas da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo.
2 - Estas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e com os objetivos e forma de execução
prevista no Anexo 2 do Regulamento do processo de Revisão do PDM de Ílhavo.
3 - A forma de execução destas UOPG’s, encontra-se prevista na referida programação, mediante a
elaboração de Planos de Pormenor;
4 - Integram as referidas UOPG’s, áreas respeitantes ao atual perímetro urbano (espaço urbano em vigor)
e áreas que só serão reclassificadas como urbanas, através da elaboração e aprovação dos Planos de
Pormenor;
5 - Estas áreas e esta programação surgiu de longos e intensos processos de concertação entre a CMI e
várias entidades: ICNB / DRAP-C / CCDR-C.. Estas foram as áreas e as faixas possíveis de articular
(relativamente consensual) com as referidas entidades para que possa existir um aumento do perímetro
urbano nestes aglomerados. Estará sempre dependente da elaboração e aprovação dos respetivos
Planos de Pormenor.
Notas:
1 - Conforme se tem referido a possibilidade de “urbanizar”, só será concretizada após a elaboração dos
referidos Planos de Pormenor - PP’s, e a sua tramitação: deliberação, participação preventiva,
Conferência de serviços, Discussão Pública, Aprovação e Publicação, permitindo a clarificação da área de
intervenção em pormenor, relativamente ao cadastro - levantamento topográfico e cadastral, e da
implantação das propostas: polígonos que representarão edificações, equipamentos, comércio e serviços,
etc.
2 - Serão estes instrumentos (PP’s) que promoverão a realização de operações urbanísticas nesta área.
3 - Recomenda-se a consulta do Projeto de Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira estudo prévio (Anexo 2 do Relatório da Reserva Ecológica Nacional de Ílhavo), ao qual, o Instituto da
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), entidade que gere a Rede Natura 2000 - ZPE da Ria
de Aveiro, emitiu parecer favorável à proposta apresentada pela CMI (cf. documentos disponibilizados na
consulta)
JMV/PS:
5 - Relativamente às Zonas Industriais: A zona das Ervosas deveria prever uma área maior de
intervenção pela sua localização, ficando, como está, aquém das suas potencialidades. Quanto à
ampliação da Zona Industrial da Mota, considera-se que, atualmente, esta deveria avançar para a área
sul da atual zona e não para nascente/frente com a Estrada da Mota aproximando-se dos aglomerados
populacionais.
CMI:
1 - Conforme é referido no Relatório do Plano, no atual modelo territorial destacam-se dois espaços para
implantação de atividades económicas: Zona Industrial da Mota (ZIM) e a Zona Industrial das Ervosas.

2 - Relativamente à Zona Industrial das Ervosas:
- embora não esteja totalmente ocupada e, sendo de índole privada, registou um considerável
crescimento, apresentando atualmente um significativo grau de comprometimento;
- no entanto, consideramos que não se justifica a sua ampliação, uma vez que, a área atual, ainda possui
margem de ocupação;
3 - Relativamente à Zona Industrial da Mota (ZIM):
- Após vários anos de articulação e de consolidação de propostas (a 1ª proposta de ampliação da ZIM,
apresentada pela CMI em 2003, era para sul), com as entidades (DGF, AFN e ICNF / CCDR-C) foi
acordado (Presidente da CMI, Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural e VicePresidente do ICNF) que a referida expansão da ZIM seria programada, para nascente da atual ZIM,
através da elaboração de uma UOPG - 9.
- as entidades envolvidas (ICNF / SEFDR) entendem que no âmbito dos objetivos do estabelecimento e
execução do Regime Florestal, a ampliação da ZIM só poderá ser feita para nascente da atual ZIM, uma
vez que esta proposta é a que melhor defenderá a Mata Nacional das Dunas da Gafanha (Regime
Florestal Total), tendo desenvolvido um acordo, que se reflete na presente proposta.
Nota: Esta área de ampliação só será concretizada após a elaboração e aprovação (pelas entidades com
interesses na área), da UOPG 9.
JMV/PS:
6 - A proposta de zonamento tanto da cidade da Gafanha da Nazaré como da de flhavo, não reflete, nem
deixa em aberto, a possibilidade de futuramente se criarem redes de parques urbanos, em especial um
Parque da Cidade com dimensão de centralidade e que se possam ligar entre si e a outros canais com
ligações nomeadamente com a margens da ria. Esta não identificação poderá, no futuro, inviabilizar
aquela possibilidade que conjugada com outras redes (ciclovias contínuas para praias e localidades
vizinhas bem com rede de pequenos cais de acostagem em diversos pontos) em muito contribuiria para
novas estratégias de desenvolvimento de âmbito local, turismo e qualidade de vida.
CMI:
1 - Com a clarificação do modelo territorial para o Município de Ílhavo, impunha-se a consolidação dos
perímetros urbanos existentes, proposta que foi consensualmente aprovada em sede da 8ª CMC;
2 - A atual proposta de Ordenamento, reflete um enorme equilíbrio entre os perímetros urbanos e o
suporte biofísico municipal (Cf. Relatório Ambiental). Consideramos que esta proposta, assim como a
anterior, não compromete o desenvolvimento de projetos urbanos e/ou rurais, nomeadamente de
parques, ciclovias, etc.. Para ilustrar melhor, refira-se, como exemplos, a construção de 2 Parques
Urbanos: Illiabum e Nª Sª do Pranto, em áreas que não se encontravam previstas no PDM em vigor, como
Parques, e que integravam a classe de espaço - urbano nível I.
3 - Conforme é referido no Plano, reforça-se novamente a indicação de que se encontram em curso vários
Planos que irão originar a consolidação e execução de projetos intermuncipais e municipais:
- Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro: rede de ciclovias
(intermunicipal);
- Plano Municipal de Mobilidade e Transportes de Ílhavo: rede municipal de ciclovias;
- Polis da Ria de Aveiro: rede de cais / rede de ciclovias.
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2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
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3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
Maria Teresa Rodrigues Lopes de Almeida (MTRLA):
1° - Proposta de aumento da profundidade do lote edificável de 30 para 40 metros
É de lamentar esta proposta, bem como toda a argumentação apresentada em seu favor. É uma proposta
que não traz qualquer benefício aos munícipes, bem pelo contrário. A autarquia de Ílhavo que já penalizou
os seus munícipes nas taxas de IMI, agravadas por ter recorrido ao PAEL, vem agora tentar obter uma
fonte extra de financiamento aumentando a profundidade dos lotes urbanos. E, pois, o taxar das
pequenas hortas e pomares que ajudam ao equilíbrio do orçamento familiar. A isto se resume a
verdadeira finalidade desta medida, por isso profundamente lesiva dos interesses dos munícipes. Esta
proposta poderá fazer sentido se apenas aplicada à nova construção e não à existente, sendo por isso de
interesse reduzido nas zonas urbanas edificadas. A integração na malha urbana existente dos novos
edifícios é o que verdadeiramente condiciona a sua edificação e não a profundidade do lote.
CMI:
1 - A CMI promoveu junto da CCDR-C um profundo e intenso processo de avaliação e fundamentação
dos perímetros urbanos, originando a sua aprovação em sede da 7ª CMC (atualmente com 20 entidades);
2 - Conforme se poderá aferir, numa análise um pouco mais profunda ao processo de avaliação e
fundamentação dos perímetros urbanos, a proposta de aumento da profundidade do lote edificável de 30
para 40 m encontra-se integrada neste processo, sendo apenas mais uma medida a implementar;
3 - Deste processo destacamos que:
3.1 - os aglomerados urbanos existentes apresentam-se muito consolidados, sendo a área livre disponível
muito reduzida;
3.2 - a proposta cumpre com os critérios do PROT-C, para a admissão de novas áreas urbanas:
- o grau de consolidação dos aglomerados ultrapassa os 82%;
- as áreas livres e as áreas de expansão previstas é de 17%, valor inferior aos 40% que o PROT-C
admite;
3.3 - o acréscimo de área urbana ocorre numa ótica de coesão, contenção, densificação e consolidação
dos aglomerados urbanos, contrariando o modelo de expansão linear do PDM em vigor e de criação de
novas frentes urbanas desarticuladas das existentes;
3.4 - grande parte dos aumentos propostos, ao nível dos perímetros urbanos, decorre da necessidade de
integrar nestes, edificações existentes contíguas aos mesmos;
3.5 - a questão do lote edificável, passar de 30 para 40 m, apresenta-se como mais uma orientação para
o reforço da consolidação dos perímetros urbanos, que foi aferida entre as Divisões técnicas da CMI,
como resultado da gestão urbana (PDM em vigor);
4 - as propostas de classificação e reclassificação do solo cumprem o decreto regulamentar nº 11/2009 de
29/05;
5 - não se percebe que relação se pretende estabelecer entre a programação do solo (classificação e
reclassificação) prevista no RJIGT e no DR nº 11/2009 (as propostas apresentadas, conforme pareceres
emitidos pela CMC / CCDR-C, cumprem os referidos diplomas), e o recurso ao PAEL.
Notas:
1 - Face às dúvidas colocadas, que nos parecerem ser resultantes da análise do Panfleto da Discussão
Pública (síntese) recomendamos uma consulta mais profunda aos seguintes elementos:
- Relatório do Plano;
- Relatório de avaliação e fundamentação dos perímetros urbanos;
- Relatório da Reserva Ecológica Nacional
- RJIGT - DL nº 46/2009 de 20/02;
- DR nº 11/2009 de 29/05;

2 - No momento da elaboração deste Relatório de ponderação já se encontra emitido o parecer
(favorável), da Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional (CNREN), reforçando o que foi
referido nos pontos anteriores, nomeadamente a proposta de consolidação dos perímetros urbanos, com
a validação das áreas de exclusão da REN e da planta da REN propostas.
MTRLA:
2° - Proposta de ampliação da zona Industrial da Mota
A zona da Mota não precisa de ser aumentada, como qualquer munícipe de passagem por lá pode
constatar. Se já de si não tem a ocupação lotada como querem fazer crer, na atual conjuntura económica
a tendência é de diminuição dessa ocupação, por risco de falência de empresas nela situadas. Dado que
o tempo é de vacas magras, o que se impõe é a racionalização da utilização dos recursos existentes. A
zona Industrial da Mota precisa eventualmente de ser reabilitada, por um lado investindo na melhoria da
qualidade do seu espaço, o que tornará a zona certamente mais atrativa para novas empresas, e por
outro lado optimizando-se a utilização do espaço disponivel existente. Uma contribuição importante para a
qualidade do espaço envolvente é a preservação da zona da Mata Nacional e não a sua destruição como
na atual proposta de PDM se pretende.
CMI:
1 - Após vários anos de articulação e de consolidação de propostas (sul, nascente), com as entidades
(DGF, AFN e ICNF / CCDR-C) foi acordado (Presidente da CMI, Secretário de Estado das Florestas e
Desenvolvimento Rural e Vice-Presidente do ICNF) que a referida expansão da ZIM seria programada
através da elaboração de uma UOPG - 9.
2 - Nenhuma das entidades referidas acordaria esta proposta de expansão, se não considerasse
suficientemente justificada a necessidade de ampliação da ZIM.
3 - A CMI, nos últimos anos, promoveu um acentuado crescimento/desenvolvimento da ZIM. A forte
procura de lotes na ZIM originou um profundo e intenso processo de articulação entre a CMI / SEFDR /
ICNF, que se traduziu na desafetação de 4 ha da Mata Nacional, para implantação de uma industria
(RIASTONE - parceria VAA- IKEA), uma vez que não existem lotes com esta dimensão na ZIM atual;
4 - A CMI tem promovido operações de qualificação da ZIM, que procuram melhorar as suas condições
para instalação das atividades económicas e continuará a promover, por ex. encontra-se em fase de início
de obra a requalificação de troço da EF nº 1;
5 - A conquista do investimento referido nos pontos anteriores (RIASTONE - VAA-IKEA: 20 milhões de
euros / 144 postos de trabalho), deve-se à capacidade desenvolvida de atrair investimentos que
privilegiam a qualidade dos espaços de implantação e da sua envolvente;
6 - As entidades envolvidas (CMI / ICNF / SEFDR) não consideram que esteja a ser destruída a Mata
Nacional, tendo desenvolvido um acordo, que se reflete na presente proposta.
Nota:
1 - A área de ampliação só será concretizada após a elaboração e aprovação (pelas entidades com
interesses na área), de uma UOPG - 9, a implementar através de Plano de Pormenor.
MTRLA:
3° - Proposta de construção do equipamento turístico Marina da Barra
Esta proposta megalómana, velha de vários anos, já na sua versão inicial completamente desadequada,
em dimensão e implantação, para a zona envolvente, se foi rejeitada no passado por estes mesmos
motivos e por haver fortes dúvidas relativamente à sua viabilidade porque ressurge agora? A envolvente
mudou? A procura turística e de equipamentos deste tipo nesta zona aumentou? O contexto atual é
favorável investimentos avultados sem garantia de retorno?
Este projeto vem, para além disso, destruir um bem muito querido aos habitantes da região de Aveiro e a
quantos procuram esta zona para lazer - Toda a beleza do espelho de água da ria na zona da praia da
Barra. Não é a ria uma zona de paisagem protegida? Os munícipes de Ílhavo têm direito à usufruir da sua
ria: dela, nela e com ela vivem todo o ano. Não precisam de uma marina para os seus veleiros e iates que
na sua grande maioria não possuem. A praia da Barra já está infelizmente muito degradada pela pressão
da oferta de alojamento turístico estival para uma procura que vem diminuindo. Por todos estes motivos,
como munícipe de Ílhavo, contesto esta proposta que nos rouba a ria.
CMI:
1 - A nova proposta de PP para a Marina da Barra, que constitui uma aposta renovada e mais
sustentável, que a proposta anterior, integra-se numa proposta mais vasta de ordenamento, valorização e
qualificação da Praia da Barra, que se pretende que se venha a designar como “Polis da Barra”. Assume
uma intervenção global sobre toda a área da povoação da Barra incluindo a área prevista no PDM de
Ílhavo para a Marina da Barra, com cinco componentes devidamente articulados entre si:
a) a área do Parque da Meia Laranja (zona do Molhe Central, a Norte);
b) a área da antiga Seca da Empresa de Pesca de São Jacinto (a Norte/Nascente);
c) a área da Marina da Barra (a Nascente);
d) a área do Plano de Pormenor da Barra Sul (envolvente à rotunda da Barra, a Sul);
e) a área da frente-Mar (a Poente); e também,
f) a qualificação urbana dos espaços públicos da área urbana actual da Barra.

2 - A solução de ocupação da área da Marina da Barra, definida no PDM de Ílhavo (em vigor e na atual
proposta de Revisão) resultante do contrato entre a APA e a Sociedade para o Desenvolvimento da
Marina da Barra, apresentará uma nova versão, com um conjunto de características novas, das quais se
destacam:
a) a presença da água como elemento central e maioritário da ocupação da área (mais de 50% da área),
valorizando-se uma relação direta da atual área urbana da Barra com a água do Canal de Mira da Ria de
Aveiro e diminuindo muito (em relação à anterior versão do PP da Marina da Barra) a dimensão da
intervenção de aterro e de construção sobre a área inundável;
b) a ocupação proposta como área de terra firme na nova proposta, tem como base as áreas cuja
ocupação atual dos aterros não sofre o efeito da presença da água das marés, promovendo por essa via
a sua qualificação urbana e ambiental;
c) a simplicidade dos mecanismos de acesso às áreas Sul (zona do ancoradouro, comércio e serviços) e
Norte (zona urbana essencialmente de habitação) é uma opção que permite equacionar um investimento
menor na operação de infra- estruturação e um melhor enquadramento paisagístico e ordenamento dos
acessos rodoviários e do tráfego, diminuindo o seu impacto sobre a área urbana da Barra e colocando a
zona de maior intensidade de tráfego (a zona do ancoradouro, comércio e serviços, incluindo o Hotel)
junto à Ponte da Barra/A25.
d) o índice de ocupação/construção da proposta atual é de 0,18, o índice de implantação é de 0,07, sendo
que a quantidade de construção é neste novo projecto de 117.700 m2, com uma área de implantação
total de 45.200 m2, com uma unidade hoteleira (o anterior tinha duas), mantendo-se os 850 lugares de
amarração para embarcações, com possibilidade de crescimento no futuro dado o novo formato de
localização desta componente da Marina da Barra;
e) a proposta de ocupação da área será feita numa lógica de integração total na Barra (praia e
aglomerado urbano) o que permite uma boa sustentabilidade urbana e ambiental;
3. A abordagem de ocupação da área da Marina da Barra está feita num processo integrado com
qualificação de todas as frentes de água da Barra (Ria e Mar), apostando num processo integral de
valorização desta área urbana privilegiada na sua localização, e muito desqualificada (em termos urbanos
e ambientais) nesses espaços de enorme relevância e qualidade paisagística;
4. A solução formal existente de implementação da Marina da Barra não é realista quando a
enquadramos no Mundo atual em que vivemos, pelo que esta nova proposta assume também um caráter
realista na perspetiva da execução (seguramente faseada), sendo que esta nova proposta implica
também uma alteração sensível da solução institucional definida até agora.
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Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
Maria de Fátima Sarabando de Jesus:
“Sendo proprietária da habitação situada no nº5 da Rua Stª Mafalda na Gafanha da Nazare, tenho todo o
interesse no licenciamento da mesma. No entanto, para que esse mesmo licenciamento seja possível,
vejo apenas duas formas de o fazer: por um lado, seria o aumento da profundida do lote edificável para 50
ou 55 metros, situação que não é viável, tendo em conta o PDM em discussão.
Por outro lado haverá a possibilidade de a Camara Municipal adquirir os terrenos que se situam nas
traseiras do quintal da minha habitação, sem acesso. Aqui poderiam ser construídos jardins e um parque
infantil, criando acessos para os mesmo e para a habitação, favorecendo também vizinhos que se
encontram na mesma situação. Desta forma, não só permitiria o licenciamento da habitação, como
também ocuparia os espaços “mortos”.”

CMI:
1 - Conforme é referido nos documentos disponibilizados, a CMI promoveu junto daas entidades da CMC,
e muito concretamente com: CCDR-C / DRAP-C / ICNB-ICNF / ARH-C-APAmbiente, um profundo e
intenso processo de avaliação e fundamentação dos perímetros urbanos, originando a sua aprovação em
sede da 7ª CMC (atualmente com 20 entidades);
2 - Esta proposta de perímetros urbanos, para além de muito bem fundamentada, teve que cumprir os
critérios do PROT-C, para admissão de novas áreas urbanas
3 - O referido processo deverá ser articulado no âmbito dos procedimentos de licenciamento de Obras
Particulares.

Localização da parcela

Extrato da planta de Ordenamento

1.

Identificação

024

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

Assunto:

8832/13
6 de junho de 2013
Associação Humanitária dos
Bombeiros voluntários de
Ílhavo
Av. Dr. Mário Sacramento
São Salvador
Alteração de espaço florestal
de produção para
equipamentos e
infraestruturas

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado

B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros
E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:
Proposta: Reclassificação de espaço florestal de produção para espaço de uso especial equipamentos e infraestruturas (Nª Sª dos Campos - antiga Colónia Agrícola).
Motivo: construção de edifício ligado à formação

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
A parcela referida não se encontrando em perímetro urbano, encontra-se integrada em área da
UOPG 8 - “Intervenção no Espaço Rural do Parque da Nossa Senhora dos Campos (cf.
delimitação na planta de ordenamento e Anexo 2 do Regulamento).
É no âmbito da elaboração e tramitação da referida UOPG que será concretizada através de
Plano de Pormenor, que será especificada a ocupação da referida parcela e clarificada a
tramitação para execução de qualquer intervenção.

Extrato da Planta de Ordenamento com a delimitação da UOPG 8

Localização da parcela

1.

Identificação

025

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

7891/13
27 de maio de 2013
Paulo Sérgio dos Santos
Matias
Margem nascente do Canal
de Mira
Gafanha do Carmo

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Requalificação da Margem
Nascente do Canal de Mira
da ria de Aveiro

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
O exponente vem apresentar a presente reclamação da área afectada pela pretendida valorização urbana
e ambiental da margem nascente do Canal de Mira da Ria de Aveiro, na Gafanha da Encarnação (desde
a Ponte da Barra) e na Gafanha do Carmo (até ao limite sul do Município),

Paulo Sérgio dos Santos Matias:
“1 - A Zona rural que a revisão do PDM pretende desafedar da REN, tem muitos anos de história de
prática agrícola;
2 - A possibilidade de urbanizar a cerca de 70 metros a poente da actual Rua de Baixo vai extinguir as
zonas agrícolas próximas dos prédios urbanos existentes, originando a consequente impossibilidade da
prática ancestral da agricultura de subsistência;
3 - Além disso, o meio ambiente na área em causa será negativamente afectado por impossibilitar
espaços verdes entre as actuais e as futuras construções que o POM pretende licenciar.
Nestes termos e em face do acima exposto, o exponente discorda em absoluto da localização do espaço
a urbanizar da proposta de Revisão do PDM do Município de Ílhavo para a Gafanha do Carmo.”

CMI:
1 - Encontram-se previstas para a margem nascente do Canal de Mira, as seguintes UOPG’s:
- UOPG 4 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Norte”.
- UOPG 6 - Zona envolvente da Bruxa - PP previsto no PDM_99 (em tramitação).
- UOPG 7 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Sul”.
Refira-se que a UOPG 7 integra áreas da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo.
2 - Estas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e com os objetivos e forma de execução
prevista no Anexo 2 do Regulamento do processo de Revisão do PDM de Ílhavo.
3 - A forma de execução destas UOPG’s, encontra-se prevista na referida programação, mediante a
elaboração de Planos de Pormenor;
4 - Integram as referidas UOPG’s, áreas respeitantes ao atual perímetro urbano (espaço urbano em vigor)
e áreas que só serão reclassificadas como urbanas, através da elaboração e aprovação dos Planos de
Pormenor;
5 - Estas áreas e esta programação surgiu de longos e intensos processos de concertação entre a CMI e
várias entidades: ICNB / DRAP-C / CCDR-C.. Estas foram as áreas e as faixas possíveis de articular
(relativamente consensual) com as referidas entidades para que possa existir um aumento do perímetro
urbano nestes aglomerados. Estará sempre dependente da elaboração e aprovação dos respetivos
Planos de Pormenor.
6 - Conforme articulado com as entidades da Administração (ICNB / DRAP-C e CCDR-C), esta foi a faixa
possível de articular (consensual) para que possa existir aumento do perímetro urbano nestes
aglomerados. Estará sempre dependente da elaboração e aprovação do respetivo Plano de Pormenor.

Notas:
1 - Conforme se tem referido a possibilidade de “urbanizar”, só será concretizada após a elaboração dos
referidos Planos de Pormenor - PP’s, e a sua tramitação: deliberação, participação preventiva,
Conferência de serviços, Discussão Pública, Aprovação e Publicação, permitindo a clarificação da área de
intervenção em pormenor, relativamente ao cadastro - levantamento topográfico e cadastral, e da
implantação das propostas: polígonos que representarão edificações, equipamentos, comércio e serviços,

etc.
2 - Serão estes instrumentos (PP’s) que promoverão a realização de operações urbanísticas nesta área.
3 - Recomenda-se a consulta do Projeto de Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira estudo prévio (Anexo 2 do Relatório da Reserva Ecológica Nacional de Ílhavo), ao qual, o Instituto da
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), entidade que gere a Rede Natura 2000 - ZPE da Ria
de Aveiro, emitiu parecer favorável à proposta apresentada pela CMI (cf. documentos disponibilizados na
consulta)

1.

Identificação

026

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

8028/13
27 de maio de 2013
Manuel Marques Ferreira
Ribau
Margem nascente do Canal
de Mira
Gafanha do Carmo

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Requalificação da Margem
nascente do Canal de Mira
da Ria de Aveiro

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
Manuel Marques Ferreira Ribau:
“Venho por este meio apresentar o meu desagrado em relação ao projecto apresentado para a frente ria,
sendo proprietário de três terrenos nessa zona, ficariam todos eles desvalorizados segundo o projecto.
Gostaria que fossem apresentadas alternativas ao plano e que se encontrassem soluções que viessem
ao encontro dos interesses dos proprietários e da própria freguesia.”

CMI:
1 - Encontram-se previstas para a margem nascente do Canal de Mira, as seguintes UOPG’s:
- UOPG 4 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Norte”.
- UOPG 6 - Zona envolvente da Bruxa - PP previsto no PDM_99 (em tramitação).
- UOPG 7 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Sul”.
Refira-se que a UOPG 7 integra áreas da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo.
2 - Estas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e com os objetivos e forma de execução
prevista no Anexo 2 do Regulamento do processo de Revisão do PDM de Ílhavo.
3 - A forma de execução destas UOPG’s, encontra-se prevista na referida programação, mediante a
elaboração de Planos de Pormenor;
4 - Integram as referidas UOPG’s, áreas respeitantes ao atual perímetro urbano (espaço urbano em
vigor) e áreas que só serão reclassificadas como urbanas, através da elaboração e aprovação dos
Planos de Pormenor;
5 - Estas áreas e esta programação surgiu de longos e intensos processos de concertação entre a CMI e
várias entidades: ICNB / DRAP-C / CCDR-C.. Estas foram as áreas e as faixas possíveis de articular
(relativamente consensual) com as referidas entidades para que possa existir um aumento do perímetro
urbano nestes aglomerados. Estará sempre dependente da elaboração e aprovação dos respetivos
Planos de Pormenor.
6 - Conforme articulado com as entidades da Administração (ICNB / DRAP-C e CCDR-C), esta foi a faixa
possível de articular (consensual) para que possa existir aumento do perímetro urbano nestes
aglomerados. Estará sempre dependente da elaboração e aprovação do respetivo Plano de Pormenor.
Notas:
1 - Conforme se tem referido a possibilidade de “urbanizar”, só será concretizada após a elaboração dos
referidos Planos de Pormenor - PP’s, e a sua tramitação: deliberação, participação preventiva,
Conferência de serviços, Discussão Pública, Aprovação e Publicação, permitindo a clarificação da área
de intervenção em pormenor, relativamente ao cadastro - levantamento topográfico e cadastral, e da
implantação das propostas: polígonos que representarão edificações, equipamentos, comércio e
serviços, etc.
2 - Serão estes instrumentos (PP’s) que promoverão a realização de operações urbanísticas nesta área.
3 - Recomenda-se a consulta do Projeto de Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira estudo prévio (Anexo 2 do Relatório da Reserva Ecológica Nacional de Ílhavo), ao qual, o Instituto da
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), entidade que gere a Rede Natura 2000 - ZPE da Ria
de Aveiro, emitiu parecer favorável à proposta apresentada pela CMI (cf. documentos disponibilizados na
consulta).

1.

Identificação

027

Nº de ficha:
Registo:
Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

11 de junho de 2013
Quercus
Município de Ílhavo

8953/13

Assunto:

Vários – PP da Marina da
Barra, Rede viária,
Valorização Urbana

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros
E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax / Carta registada

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Sugere que se altere para espaço rural turismo
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Fundamentação apresentada para a alteração da proposta do plano
Aspetos relevantes:

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:
Sem alterações

Fundamentação:
1. Objetivo 3, designadamente no tocante à “Marina da Barra”
QUERCUS:
“ … mas como se verifica, tal referencia no PROT-C é meramente circunstancial e acessória, não
referindo nem apoiando qualquer espécie de construcão habitacional em área de Domínio Público
Marítimo, plano de água e área que está mesmo classificada na «Carta das zonas ameaçadas pelas
cheias» (documento III.1) contida na documentação de revisão deste PDM, e, para além das razões
superiormente invocadas pela administração publica regional e/ou nacional que conduziram ao chumbo
do anterior Projeto da Marina da Barra, abrangendo a mesma área, em sede de avaliação do seu
impacto, nas suas várias vertentes, consideramos que:
1.1. É megalómano e insustentável que se proponha transformar em solo rural de alguma forma
urbanizável - mesmo que classificado como «Espaço de Ocupação Turística» (Art.° 38.° na Secção V do
Regulamento), toda a área (58,14ha) que é atualmente do Domínio Público Hídrico, designadamente a
que está integrada na proposta UOPG n.° 2 - Marina da Barra, e que como está este PDM seja
aprovado/ratificado por entidades de administração territorial de nível superior - regional e/ou nacional.
1.2. É megalómano e anacrónico que se. preveja para a UOPG n° 2 - Marina da Barra, transformar uma
área húmida total de 58,l4ha numa zona de construção, designadamente com parâmetros urbanísticos de
«área molhada superior a 50% da área total», «densidade habitacional máxima: 8 fogos/ha», «índice
máximo de ocupação: 0,07», «índice máximo de utilização: 0,18», estabelecendo-se os objetivos de nela
instalar «comércio e serviços de apoio», «construção de um estabelecimento hoteleiro», «construção de
habitação», como descrito no Anexo II do Regulamento, tudo na área que é hoje:
i) Um plano de água ou uma zona classificada como zona ameaçada pelas cheias;
ii) Uma área detentora de vários habitats classificados pela biretiva Habitats no âmbito da Rede Natura
2000;
iii) Uma importante área de alimentação para diversas espéces de aves limícolas protegidas ao abrigo da
biretiva Habitats;
iv) Zona que na carta de Condicionantes (carta 1.3.1) está integrada como área de Recursos Ecológicos;
v) Área da Laguna de Aveiro da Reserva Ecológica Nacional (carta 1.3.2);
vi) Zona de Proteção Especial (PTZPE0004) de acordo com o decreto-Lei n.° 384-8/99;
duplicando a área da Barra (duplicando grosso modo a sua largura), o que contraria no seu todo alguns
dos objetivos lá vertidos, designadamente:
« Valorização da relação direta da atual área urbana da Barra com a água do Canal de Mira da Ria de
Aveiro;
• Qualificação urbana e ambiental;
• Integração na Barra - praia e aglomerado urbano - garantindo a recíproca sustentabilidade urbana e
ambiental;
• Valorização das acessibilidades à Praia da Barra.»;
1.3. de uma vez por todas, quem gere o território e elabora políticas, planos ou programas tem que
compreender e interiorizar que os adjetivos “Qualificar” e “Valorizar”, quer ambientalmente quer
urbanisticamente, não são sinónimo de “construir”, “urbanizar” ou “terraplanar”, significando exatamente o
contrário, pelo que, a qualificação urbana e ambiental da Barra, ou a valorização da Barra com o Canal de
Mira não se conseguem com o aumento de área urbana nem com a destruição da zona húmida.
Assim, não sendo nós contra o objetivo de construção duma marina no Concelho de Ílhavo com uma forte
vocação turística para veleiros e outras embarcações relativamente grandes, cuja localização seja
preferencialmente relativamente perto do canal de entrada/saída de ligação do mar à Ria de Aveiro, ou

seja, localizada no Canal de Mira a jusante da Ponte de Barra, e cumprindo a parte essencial da visão e
dos objetivos definidos, entendemos que:
• No PDM deverá estar regulado que no atual Domínio Público Marítimo só poderão ser construídas as
partes da marina com o objetivo de atracagem e serviços técnicos especializados de apoio às
embarcações;
• Qualquer construção de serviços de comércio, habitação e unidade hoteleira terá que ser construída na
área já hoje integrada em perímetro urbano, necessariamente fora da zona húmida;
• A área de potencial implantaço da marina deveria ser alterada para o lado nascente do Canal de Mira,
opçao que nos parece muito melhor, mais acessível e funcional para a construç& da 4rea molhada e seca
da pretendida marina, bem como com área mais do que suficiente para a construçao das áreas de
acostagem, comércio, serviços de apoio e unidade hoteleira, mesmo que necessitando eventualmente de
usar uma parte da área que está hoje integrada na área do Porto de Pesca Costeira.”
CMI:
1 - A nova proposta de PP para a Marina da Barra, que constitui uma aposta renovada e mais
sustentável, que a proposta anterior, integra-se numa proposta mais vasta de ordenamento, valorização e
qualificação da Praia da Barra, que se pretende que se venha a designar como “Polis da Barra”. Assume
uma intervenção global sobre toda a área da povoação da Barra incluindo a área prevista no PDM de
Ílhavo para a Marina da Barra, com cinco componentes devidamente articulados entre si:
a) a área do Parque da Meia Laranja (zona do Molhe Central, a Norte);
b) a área da antiga Seca da Empresa de Pesca de São Jacinto (a Norte/Nascente);
c) a área da Marina da Barra (a Nascente);
d) a área do Plano de Pormenor da Barra Sul (envolvente à rotunda da Barra, a Sul);
e) a área da frente-Mar (a Poente); e também,
f) a qualificação urbana dos espaços públicos da área urbana actual da Barra.
2 - A solução de ocupação da área da Marina da Barra, definida no PDM de Ílhavo (em vigor e na atual
proposta de Revisão) resultante do contrato entre a APA e a Sociedade para o Desenvolvimento da
Marina da Barra, apresentará uma nova versão, com um conjunto de características novas, das quais se
destacam:
a) a presença da água como elemento central e maioritário da ocupação da área (mais de 50% da área),
valorizando-se uma relação direta da atual área urbana da Barra com a água do Canal de Mira da Ria de
Aveiro e diminuindo muito (em relação à anterior versão do PP da Marina da Barra) a dimensão da
intervenção de aterro e de construção sobre a área inundável;
b) a ocupação proposta como área de terra firme na nova proposta, tem como base as áreas cuja
ocupação atual dos aterros não sofre o efeito da presença da água das marés, promovendo por essa via
a sua qualificação urbana e ambiental;
c) a simplicidade dos mecanismos de acesso às áreas Sul (zona do ancoradouro, comércio e serviços) e
Norte (zona urbana essencialmente de habitação) é uma opção que permite equacionar um investimento
menor na operação de
infra- estruturação e um melhor enquadramento paisagístico e ordenamento dos acessos rodoviários e do
tráfego, diminuindo o seu impacto sobre a área urbana da Barra e colocando a zona de maior intensidade
de tráfego (a zona do ancoradouro, comércio e serviços, incluindo o Hotel) junto à Ponte da Barra/A25);
d) o índice de ocupação/construção da proposta atual é de 0,18, o índice de implantação é de 0,07, sendo
que a quantidade de construção é neste novo projecto de 117.700 m2, com uma área de implantação
total de 45.200 m2, com uma unidade hoteleira (o anterior tinha duas), mantendo-se os 850 lugares de
amarração para embarcações, com possibilidade de crescimento no futuro dado o novo formato de
localização desta componente da Marina da Barra;
e) a proposta de ocupação da área será feita numa lógica de integração total na Barra (praia e
aglomerado urbano) o que permite uma boa sustentabilidade urbana e ambiental;
3. A abordagem de ocupação da área da Marina da Barra está feita num processo integrado com
qualificação de todas as frentes de água da Barra (Ria e Mar), apostando num processo integral de
valorização desta área urbana privilegiada na sua localização, e muito desqualificada (em termos urbanos
e ambientais) nesses espaços de enorme relevância e qualidade paisagística;
4. A solução formal existente de implementação da Marina da Barra não é realista quando a
enquadramos no Mundo atual em que vivemos, pelo que esta nova proposta assume também um caráter
realista na perspetiva da execução (seguramente faseada), sendo que esta nova proposta implica
também uma alteração sensível da solução institucional definida até agora.

2. Objetivo 4, designadamente no tocante à «nova Ponte sobre o Canal de Mira da Ria de
Aveiro a sul do Gofanha do Carmo (no limite com o Município de Vagos)»:
QUERCUS:
“2.1. Ser completamente economicamente desajustado e insustentável que se preveja a necessidade da
mesma para uma língua de areia que está em forte risco de desaparecer a longo prazo (dezenas de
anos):
2.1.1. Salvo se existirem operaçães de intervenção e defesa da costa nesta área que são cada vez mais
economicamente insustentáveis;
2.1.2.Área em que já houve opiniões expressas de dirigentes de estruturas regionais da administração, de
que se deveria ponderar se não é economicamente mais justificável haver uma regressão habitacional,
expressão designadamente aplicada à povoação da Praia da Vagueira:
2.1.3.Considerando que existem duas pontes alternativas a menos de meia dúzia de quilómetros - a
Ponte da Barra e a Ponte da Praia da Vagueira;
2.1.4.Que provocará uma ainda maior pressão e congestão de tráfego por veículos motorizados, não só
nas povoaçães da Costa Nova do Prado como da Praia da Vagueira, bem como na estrada que interliga
ambas, designadamente nas épocas de habitual veraneio.
Assim, parece-nos que é em sede desta revisão do PDM que se deve anular mais esta possibilidade de
dispêndio de dinheiro público em infraestruturas cujos, objetivos em nada servem para melhorar a
capacidade de desenvolvimento económico do Concelho, nem a sua salubridade (recordamos que grande
parte da Gafanha do Carmo ainda nem sequer está servida por saneamento público, sendo este aspeto
ainda mais grave por ser área de máxima infiltração).”
CMI:
1 - Conforme é referido no Relatório do Plano, no Sumário Executivo e nos Estudos de Caraterização,
esta proposta encontra-se integrada num vasto conjunto de propostas que visam completar a rede viária
estruturante municipal:
 Conclusão da Via Circular a Ilhavo - “fecho” da rede estruturante municipal;
 A Via de Acesso Local da Ligação da A17 á Zona Industrial das Ervosas.
 Via de Ligação entre a Circular de Ilhavo a norte e a Ex-EN109 (Coutada e Medela).
 Via de Acesso ao Parque de Ciência e Inovação
 Requalificação da Estrada Florestal EF1.
 Ponte Intermunicipal entre os Municípios de Vagos e Ílhavo, funcionando como acesso alternativo às
Praias: Ílhavo - Barra e Costa Nova e Vagos - Praia da Vagueira.
2 - Consideramos que deverá ser clarificado o seguinte:
- a proposta integra-se no âmbito da programação de uma infraestrutura (integração do “corredor”) num
Instrumento de Gestão Territorial (IGT), neste caso num Plano Municipal de Ordenamento de Território
(PMOT) e muito concretamente no PDM de Ílhavo;
- não estamos em fase de projeto - estudo prévio / projeto de execução;
3 - a proposta indicada no PDM de Ílhavo é uma proposta intermunicipal, isto é, envolverá o Município de
Ílhavo e de Vagos, que decerto desenvolverão esforços para o respetivo enquadramento e financiamento,
no sentido da sua concretização;
4 - A referida proposta para além de integrar o PDM de Ílhavo integra outros instrumentos (intermuncipais
e municipais):
- Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro;
- Plano Municipal de Mobilidade e Transportes de Ílhavo;

3. Objetivo 6, designadamente no tocante à referida «valorização urbana»:
QUERCUS:
“Relativamente à possibilidade de se poder construir novas casas na denominada «Faixa de Remate
Urbano/Frente Ria», consideramos:
3.1. Ser profundamente errado - no âmbito de diversos valores, como os económicos (por exemplo, pela
necessidade de expansão do saneamento, pela eliminação de quintais e hortas privados), e de
sustentabilidade ambiental -, permitir-se nesta revisão do PDM a possibilidade de expansão dos atuais
(anteriores) perímetros urbanos para o exterior da orla mais exterior dos mesmos relativamente ao seu
centro, conquistando terreno a áreas que estão atualmente classificadas como Reserva Agrícola Nacional
(RAN) ou Reserva Ecológica Nacional (REN):
3.1.1. Cortando com novas estradas e permitindo a construção de casas e/ou estabelecimentos
comerciais em áreas que são atualmente hortas, quintais ou terrenos agrícolas contíguos e adjacentes a
habitações existentes;

3.1.2.Permitindo a destruição de áreas razoáveis de quintal ou horta adjacente às habitações, para além
dos seus eventuais jardins, devido à necessidade e tendência crescente de recurso a este tipo de
utilização local por famílias que vivem em áreas urbanas, designadamente devido à necessidade de
manutenção duma mínima capacidade de produção local, para uma maior sustentabilidade alimentar com
recursos locais e mais saudáveis;
3.l.3.Apesar da pressuposta valorização paisagística para quem olhe de longe (do lado poente do Canal
de Mira) ou mesmo de perto, em passeio na Ciclovia do Caminho do Praião, pressuposto porque no é de
consenso comum de que os terrenos a9rícolas ou mesmo as áreas de conservação silvestre não sejam
por si só fortemente valorizadoras da paisagem, por oposição a frentes de casas que até por não serem
construídas com fortes restrições arquitetónicas muitas vezes contribuem fortemente para a
desvalorização paisagística.
Assim, genericamente consideramos que nesta reviso do PbM apenas deve ser considerada a
possibilidade de edificar em novas áreas dentro do interior da orla exterior do atual perímetro urbano
construído, mas com parâmetros de loteamento minimamente razoáveis, que permitam a edificaçao com
possibilidade de, para além de logradouro/jardim em frente às casas com profundidade variável, as
mesmas possam ter áreas de quintal, horta razoavelmente grandes, como é culturalmente habitual em
muitas das povoações do Concelho de Ílhavo, para além das habitaçães poderem ser construídas com
uma orientaçao recomendável para melhorar a sua uti li zaçao confortável mas energeti camente
eficiente.”
CMI:
1 - Conforme referido nos vários documentos disponibilizados para consulta, encontram-se previstas para
a margem nascente do Canal de Mira as seguintes UOPG’s:
- UOPG 4 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Norte”.
- UOPG 6 - Zona envolvente da Bruxa - PP previsto no PDM_99 (em tramitação).
- UOPG 7 - Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira - Zona Sul”.
Refira-se que a UOPG 7 integra áreas da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo.
2 - Estas UOPG’s encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e com os objetivos e forma de
execução prevista no Anexo 2 do Regulamento do processo de Revisão do PDM de Ílhavo.
3 - A forma de execução destas UOPG’s, encontra-se prevista na referida programação, mediante a
elaboração de Planos de Pormenor;
4 - Integram as referidas UOPG’s, áreas respeitantes ao atual perímetro urbano (espaço urbano em vigor)
e áreas que só serão reclassificadas como urbanas, através da elaboração e aprovação dos respetivos
Planos de Pormenor;
5 - Estas áreas e esta programação surgiu de longos e intensos processos de concertação entre a CMI e
várias entidades: ICNB / DRAP-C / CCDR-C.. Estas foram as áreas e as faixas possíveis de articular
(relativamente consensual) com as referidas entidades para que possa existir um aumento do perímetro
urbano nestes aglomerados. Estará sempre dependente da elaboração e aprovação dos respetivos
Planos de Pormenor.
Notas:
1 - Conforme se tem referido a possibilidade de “urbanizar”, só será concretizada após a elaboração dos
referidos Planos de Pormenor - PP’s, e a sua tramitação: deliberação, participação preventiva,
Conferência de serviços, Discussão Pública, Aprovação e Publicação, permitindo a clarificação da área de
intervenção em pormenor, relativamente ao cadastro - levantamento topográfico e cadastral, e da
implantação das propostas: polígonos que representarão edificações, equipamentos, comércio e serviços,
etc.
2 - Serão estes instrumentos (PP’s) que promoverão a realização de operações urbanísticas nesta área.
3 - Recomenda-se a consulta do Projeto de Requalificação da Margem Nascente do Canal de Mira estudo prévio (Anexo 2 do Relatório da Reserva Ecológica Nacional de Ílhavo), ao qual, o Instituto da
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), entidade que gere a Rede Natura 2000 - ZPE da Ria
de Aveiro, emitiu parecer favorável à proposta apresentada pela CMI (cf. documentos disponibilizados na
consulta)

1.

Identificação

de 28 a 136

Nº de ficha:
Registo:

7836/13;7837/13;7838/13;7840/13;7841/13;7842/13;7844/13;7867/13;7868/13;7870/13;7871/13;7872/13;7873/13;7874/13;7875/13;7876/13;7877/13;7878/13;
7880/13;7881/13;7883/13;7888/13,7889/13;7890/13;7892/13;7893/13;7894/13;7899/13;7900/13;8006/13;8019/13;8020/13;8026/13;8031/13;8034/13;8036/13;
8037/13;8040/13;8042/13;8044/13;8049/13;8052/13;8145/13;8148/13;8155/13;8163/13;8183/13;8190/13;8192/13;8202/13;8204/13;8211/13;8214/13;8215/13;
8216/13;8217/13;8224/13;8282/13;8285/13;8287/13;8288/13;8290/13;8291/13;8295/13;8298/13;8299/13;8300/13;8308/13;8311/13;8323/13;8325/13;8327/13;
8328/13;8329/13;8333/13;8335/13;8337/13;8338/13;8384/13;8391/13;8406/13;8407/13;8409/13;8419/13;8499/13;8500/13;8502/13;8504/13;8510/13;8511/13;
8512/13;8513/13;8514/13;8619/13;8621/13;8627/13;8641/13;8644/13;8647/13;8648/13;8680/13;8767/13;8769/13;8770/13;8772/13;8774/13;8778/13;8779/13;
8649/13;

Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

Maio e junho de 2013
Proprietários
da
Gafanha do Carmo
Margem nascente do
Canal de Mira
Gafanha do Carmo

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado
B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Requalificação da
Margem nascente do
Canal de Mira

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Aspetos relevantes:
Na área em questão realizam-se atividades agrícolas há muito anos e das quais não
pretendem abdicar.
Os 70m de solo urbano e urbanizável diminuem as práticas agrícolas.
O acesso à área agrícola fica comprometido gerando o abandono.
Os exponentes discordam da proposta de prevista, por não prever espaços verdes entre as
traseiras do edificado proposto e existente.

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:

Fundamentação:
Proprietário:
O exponente é proprietáno de um prédio rústico na área afectada pela pretendida valorização urbana e
ambiental da margem nascente do Canal de Mira da Ria de Aveiro, na Gafanha da Encarnação (desde a
Ponte da Barra) e na Gafanha do Carmo (até ao limite sul do Município), vem, apresentar a presente
redamação nos termos e com os fundamentos seguintes:
CMI:
O exponente não apresenta qualquer identificação do prédio rústico que refere na reclamação;
Proprietário:
1 - A Zona rural que a revisão do PDM pretende desafedar da REN, tem muitos anos de história de
prática agrícola, na qual o aqui exponente detém a sua horta, cultiva as suas árvores para seu consumo e
subsistência e, ainda, um espaço verde ajardinado;
2 - A possibilidade de urbanizar a cerca de 70 metros a poente da actual Rua de Baixo vai extinguir as
zonas agrícolas próximas dos prédios urbanos existentes, originando a consequente impossibilidade da
prática ancestral da agricultura de subsistência;
3 - Com a criação desse espaço residencial e as respectivas infra estruturas, o restante prédio rústico do
exponente situado a poente daquele, irá ficar demasiado afastado da actual habitação, pelo que estará
destinado ao abandono por deixar de reunir as condições necessárias e imprescindíveis para a prática
agrícola, nomeadamente, inexistência de condições para rega (fornecimento de energia eléctrica e furos
artesianos), falta de segurança paia as culturas e para as capoeiras e coelheiras, dificuldades de cultivo
com tractores e habituais mâquinas agrícolas
4 - O exponente comprou a propriedade com a área actual que permite uma área urbana e uma zona
agrícola que com este PDM essa área irá ficar dividida com a consequente perda de património e dos
objectivos a que se propôs quando da compra do mesmo.
CMI:
1 - A áreas identificada pelo exponente corresponde à UOPG 7 (Gafanha da Encarnação e Gafanha do
Carmo), delimitada na Planta de Ordenamento e com os objetivos e forma de execução prevista no Anexo
2 do Regulamento do processo de Revisão do PDM de Ílhavo.
2 - A forma de execução desta UOPG, encontra-se prevista na referida programação, mediante a
elaboração de um Plano de Pormenor;
3 - Integram a referida UOPG:
- uma área respeitante ao atual perímetro urbano (espaço urbano em vigor);
- uma área que só será reclassificada como urbana, através da elaboração e aprovação de um Plano de
Pormenor;
4 - Conforme foi referido anteriormente, a “possibilidade de urbanizar”, encontra-se prevista no âmbito da
elaboração do referido Plano de Pormenor - PP, ficando clarificada após a sua tramitação: deliberação,
participação preventiva, Conferência de serviços, Discussão Pública, Aprovação e Publicação, permitindo
a clarificação da área de intervenção em pormenor, relativamente ao cadastro - levantamento topográfico
e cadastral, e da implantação das propostas: polígonos que representarão edificações, equipamentos,
comércio e serviços, etc.
5 - Será este instrumento (PP) que promoverá a realização de operações urbanísticas nesta área.

Proprietário:
5 - Com a requalificação do Caminho do Praião (impossibilidade de circulação de veículos motorizados) e
com a possibilidade do espaço residencial e as respectivas infra estruturas, inúmeros prédios rústicos
ficarão encravados e, também estes, vocacionados ao abandono e impossibilitados da prática agrícola;
CMI:
Conforme já foi clarificado, em diversos momentos, a intervenção no Caminho do Praião, continuará a
permitir o acesso aos terrenos dos proprietários.
Proprietário:
6 - Além disso, o meio ambiente na área em causa será negativamente afectado por impossibilitar
espaços verdes entre as actuais e as futuras construções que o POM pretende licenciar.
CMI:
Conforme poderá será aferido pela consulta ao Projeto de Requalificação da Margem Nascente do Canal
de Mira - estudo prévio (Anexo 2 do Relatório da Reserva Ecológica Nacional de Ílhavo), o Instituto da
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), entidade que gere a Rede Natura 2000 - ZPE da Ria
de Aveiro, não considerou que o “meio ambiente fosse negativamente afetado na área” e emitiu parecer
favorável à proposta apresentada pela CMI (cf. documentos disponibilizados na consulta)
Proprietário:
Nestes termos e em face do acima exposto, o exponente discorda em absoluto da localização do espaço
a urbanizar da proposta de Revisão do PDM do Município de Ílhavo para a Gafanha do Carmo.
CMI:
Conforme articulado com as entidades da Administração (ICNB / DRAP-C e CCDR-C), esta foi a faixa
possível de articular (consensual) para que possa existir aumento do perímetro urbano nestes
aglomerados. Estará sempre dependente da elaboração e aprovação do respetivo Plano de Pormenor.

1.

Identificação

de 137 a 357

Nº de ficha:
Registo:

7884/13;7887/13;7896/13;7897/13;8007/13;8010/13;8012/13;8013/13;8015/13;8017/13;8018/13;8021/13;8022/13;8023/13;8024/13;8025/13;8027/13;8029/13;
8030/13;8032/13;8033/13;8034/13;8038/13;8039/13;8041/13;8046/13;8047/13;8048/13;8150/13;8151/13;8156/13;8157/13;8158/13;8159/13;8160/13;8161/13;
8164/13;8168/13;8170/13;8171/13;8176/13;8185/13;8188/13;8195/13;8196/13;8197/13;8198/13;8199/13;8201/13;8203/13;8207/13;8212/13;8213/13;8218/13;
8221/13;8223/13;8225/13;8279/13;8280/13;8281/13;8283/13;8286/13;8289/13;8292/13;8301/13;8304/13;8314/13;8318/13;8320/13;8332/13;8336/13;8339/13;
8340/13;8378/13;8379/13;8380/13;8381/13;8382/13;8383/13;8385/13;8386/13;8387/13;8388/13;8389/13;8392/13;8393/13;8395/13;8396/13;8397/13;8399/13;
8400/13;8403/13;8405/13;8410/13;8411/13;8413/13;8415/13;8416/13;8417/13;8420/13;8421/13;8423/13;8424/13;8429/13;8430/13;8431/13;8450/13;8454/13;
8455/13;8456/13;8458/13;8459/13;8479/13;8480/13;8481/13;8482/13;8483/13;8484/13;8485/13;8487/13;8488/13;8489/13;8490/13;8491/13;8492/13;8493/13;
8494/13;8495/13;8496/13;8497/13;8498/13;8501/13;8503/13;8505/13;8515/13;8516/13;8517/13;8592/13;8593/13;8595/13;8596/13;8598/13;8599/13;8600/13;
8601/13;8602/13;8603/13;8604/13;8605/13;8606/13;8607/13;8609/13;8611/13;8613/13;8614/13;8615/13;8616/13;8617/13;8620/13;8624/13;8651/13;8654/13;
8660/13;8661/13;8663/13;8666/13;8668/13;8681/13;8683/13;8684/13;8687/13;8689/13;8693/13;8698/13;8754/13;8755/13;8756/13;8757/13;8758/13;8759/13;
8760/13;8762/13;8764/13;8768/13;8771/13;8773/13;8775/13;8776/13;8777/13;8780/13;8781/13;8782/13;8783/13;8784/13;8785/13;8786/13;8787/13;8788/13;
8791/13;8793/13;8794/13;8795/13;8796/13;8799/13;8803/13;8805/13;8807/13;8808/13;8809/13;8810/13;8761/13;8811/13;8812/13;8813/13;8814/13;8815/13;
8816/13;8817/13;8818/13;8819/13;8820/13;

Data:
Requerente:
Localização:
Freguesia:

Maio e junho de 2013
Interessado na Margem
Nascente do Canal de
Mira
Margem nascente do
Canal de Mira
Gafanha da Encarnação
/ Gafanha do Carmo

Tipologia da participação:
A - Legalização de edificado

B - Alteração do uso
C - Alteração de condicioantes
D - Reapreciação de perímetros

Assunto:

Requalificação da
Margem nascente do
Canal de Mira

E - Alteração ao Regulamento
F - UOPG’s
G - Vários

Câmara Municipal (GAG)
Meio de participação:

Museu Marítimo
E-mail
Fax

2. Enquadramento da participação relativo à proposta de revisão do PDM de Ílhavo
Identificação das situações previstas na proposta de revisão do PDM de Ílhavo que são
objeto da participação
Alteração do regulamento:
Alteração do ordenamento:
Alteração das condicionantes:
Outras alterações:

Aspetos relevantes:
Na área em questão realizam-se atividades agrícolas há muito anos e das quais não pretendem abdicar.
Os 70m de solo urbano e urbanizável diminuem as práticas agrícolas.
O acesso à área agrícola fica comprometido gerando o abandono.
Os exponentes discordam da proposta de prevista, por não prever espaços verdes entre as traseiras do
edificado proposto e existente.

3. Ponderação

Decisão:

Favorável
Parcial
Desfavorável
Previsto no Plano
Não se adequa

Peças a alterar:

Regulamento
Ordenamento
Condicionantes
Outras:

Fundamentação:
Interessado:
O exponente porque discorda da proposta de Revisão do PDM de Ílhavo concretamente no que concerne
à área afectada pela pretendida valorização urbana e ambiental da margem nascente do Canal de Mira
da Ria de Aveiro, na Gafanha da Encarnação (desde a Ponte da Barra) e na Gafanha do Carmo (até ao
limite sul do Município), vem, apresentar a presente redamação nos termos e com os fundamentos
seguintes:

Interessado:
1 - A Zona rural que a revisão do POM pretende desafedar da REN, tem muitos anos de história de
prática agrícola, na qual o aqui exponente detém a sua horta, cultiva as suas árvores para seu consumo e
subsistência e, ainda, um espaço verde ajardinado;
2 - A possibilidade de urbanizar a cerca de 70 metros a poente da actual Rua de Baixo vai extinguir as
zonas agrícolas próximas dos prédios urbanos existentes, originando a consequente impossibilidade da
prática ancestral da agricultura de subsistência;
3 - Com a criação desse espaço residencial e as respectivas infra estruturas, o restante prédio rústico do
exponente situado a poente daquele, irá ficar demasiado afastado da actual habitação, pelo que estará
destinado ao abandono por deixar de reunir as condições necessárias e imprescindíveis para a prática
agrícola, nomeadamente, inexistência de condições para rega (fornecimento de energia eléctrica e furos
artesianos), falta de segurança paia as culturas e para as capoeiras e coelheiras, dificuldades de cultivo
com tractores e habituais mâquinas agrícolas
4 - O exponente comprou a propriedade com a área actual que permite uma área urbana e uma zona
agrícola que com este PDM essa área irá ficar dividida com a consequente perda de património e dos
objectivos a que se propôs quando da compra do mesmo.
CMI:
1 - A áreas identificada pelo exponente corresponde à UOPG 7 (Gafanha da Encarnação e Gafanha do
Carmo), delimitada na Planta de Ordenamento e com os objetivos e forma de execução prevista no Anexo
2 do Regulamento do processo de Revisão do PDM de Ílhavo.
2 - A forma de execução desta UOPG, encontra-se prevista na referida programação, mediante a
elaboração de um Plano de Pormenor;
3 - Integram a referida UOPG:
- uma área respeitante ao atual perímetro urbano (espaço urbano em vigor);
- uma área que só será reclassificada como urbana, através da elaboração e aprovação de um Plano de
Pormenor;
4 - Conforme foi referido anteriormente, a “possibilidade de urbanizar”, encontra-se prevista no âmbito da
elaboração do referido Plano de Pormenor - PP, ficando clarificada após a sua tramitação: deliberação,
participação preventiva, Conferência de serviços, Discussão Pública, Aprovação e Publicação, permitindo
a clarificação da área de intervenção em pormenor, relativamente ao cadastro - levantamento topográfico
e cadastral, e da implantação das propostas: polígonos que representarão edificações, equipamentos,
comércio e serviços, etc.
5 - Será este instrumento (PP) que promoverá a realização de operações urbanísticas nesta área.

Interessado:
5 - Com a requalificação do Caminho do Praião (impossibilidade de circulação de veículos motorizados) e
com a possibilidade do espaço residencial e as respectivas infra estruturas, inúmeros prédios rústicos
ficarão encravados e, também estes, vocacionados ao abandono e impossibilitados da prática agrícola;

CMI:
Conforme já foi clarificado, em diversos momentos, a intervenção no Caminho do Praião, continuará a
permitir o acesso aos terrenos dos proprietários.
Interessado:
6 - Além disso, o meio ambiente na área em causa será negativamente afectado por impossibilitar
espaços verdes entre as actuais e as futuras construções que o POM pretende licenciar.
CMI:
Conforme poderá será aferido pela consulta ao Projeto de Requalificação da Margem Nascente do Canal
de Mira - estudo prévio (Anexo 2 do Relatório da Reserva Ecológica Nacional de Ílhavo), o Instituto da
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), entidade que gere a Rede Natura 2000 - ZPE da Ria
de Aveiro, não considerou que o “meio ambiente fosse negativamente afetado na área” e emitiu parecer
favorável à proposta apresentada pela CMI (cf. documentos disponibilizados na consulta)
Interessado:
Nestes termos e em face do acima exposto, o exponente discorda em absoluto da localização do espaço
a urbanizar da proposta de Revisão do PDM do Município de Ílhavo para a Gafanha do Carmo.
CMI:
Conforme articulado com as entidades da Administração (ICNB / DRAP-C e CCDR-C), esta foi a faixa
possível de articular (consensual) para que possa existir aumento do perímetro urbano nestes
aglomerados. Estará sempre dependente da elaboração e aprovação do respetivo Plano de Pormenor.

Anexo - Fichas de Participação
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setembro. alterado pelo Dec.-Lei n.° 46/2009. de 20 de fev ereiro
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REQUERENTE
Entufapra Sociedade de Construção L.da
RESIDENCIA
Rua da Igreja Edifício Laranja 3740-264 Sever do Vouga
CONTRIBUINTE
500098379
TELEFONE
962406719
LOCAL DA RECLAMAÇÃO
Terrenos Barra sul, , Gafanha da Nazaré

A firma Entufapra Sociedade de Construções L.da., com sede na Rua da Igreja, Edificio Laranja,
Sever do Vouga,vem por este meio reclamar da classificação dos terrenos que possui na Barra
localizados entre a Ponte, Avenida José Estevão e a ria (junta-se plantas dos terrenos) Estes
foram adquiridos pela importância de duzentos e cinquenta mil contos (um milhão duzentos e
cinquenta mil euros )conforme podemos comprovar com documentação à cerca de 13 anos ,
tudo isto acrescido de custos à banca cujo empréstimo está por pagar ainda . Lembramos
ainda que a Entufapra cedeu de forma graciosa terreno para a entrada na barra a ligar à
Avenida

Fernandes Lavrador, cedeu um terreno para a ciclovia,

parte do muro de

enrocamento , também foi realizado em terreno da Entufapra , além disso foram cedidos
milhares de metros cúbicos de areia para a construção do acesso para a ponte que nunca
foram devolvidos, apesar da promessa de reposição dos mesmos.

Através

das

reuniões

que se tivemos com o Presidente da Câmara foi-nos dito que poderíamos construir algumas
moradias para remate das construções existentes e também classificar parte do terreno para
equipamento ( infraestruturas turísticas), nomeadamente um hotel.
Solicitamos assim que se classifique os terrenos de forma a poder construir moradias junto às
construções e classificar para equipamento turístico o restante terreno.
Sever do Vouga, 14 de Maio de 2013

IVIUIII\,; I IJIU U t: 1I1 1i:lVU

'ô
Ilhavo

I ,.".•, . ~

.

Planta de Cartog rafia Escala 1/10.000
.

w*õ

... -

. -

..


I

Requerente: ENTUFAPRA
: Natureza da Obra: INFORMAÇAO PREVIA
Local da Obra: BARRA
Freguesia: Gafanha da Nazaré

Planta N°.: 7987/07
Data: 05-12-2012
Escala: 1/10.000

N

.T

Delimitar o terreno objecto do pedido.
Esta planta é válida pelo prazo de um ano.

Guia de Receita: 6365/2012

s

NORTE: . ----------------------------------------------~

O Funcionário:

SU L : ------------------------------------------------~

NASCE NTE: -------------------------------------------------~

PO E NTE : ----------------------------------------------~

I

""

.....,

:~-

....

,

.1

. , ·c

'f

J

I '

....
"
"

~

.r,
if,

\1

" j

"

..!.~

--, .....
O
_

I

·52 ,711,66

75
150
300
, __ _ _ _ _- - -

450
. .. __ ... , _ _ _ _
'

.- 6QO
_~_

'.

Me~os

.

I

,

íl havo

Õ E S , ...Y..!U4~:!!'191~;!i! -:=i~ U SU GE STÕES

ç

R EC LA M A

IIhavo

CMl.,. Munldp. ' dt

o
o do DeC. -Lei n. 380/99, de 22 de
fevereiro

Ex. mo Sen hor Presidente da
Câmara Municipal de ílha vo

:e~ Lt:L2

___1

; ; . ir ã o

J I..R I ya 1i R s.Pl/1.cle_ _

RESIDÊNCIA:

~-'-{

-<-J."",,_, _ S=-=q

. !-j\.L...l)c_:t

tld" ch - f1 " )

CONTRIBUINTE:

~ ~ TCh cu) o

J

0-

(A

CARTÃO DE CIDADÃO /

PROCESSO CMI N.o {SE tif' l IC AVEl} :

B. 1.:

TELEFONE:

EMAIl:

e t:-v

y R. S.Rv'\

ele i0
IYleOYl~YUQYleu

V.R.YlLetA-s.e.
q,H QXlcJ.e
I

L n!l r.R

o

{C((,I,.

n

tOI1

LI

®

eom

COIllCA.~8.3
f{)()... l
(

{lu IC-e v R VI, te

-/

P"q,140

QtY1

cL.I,

eom

,f...p

\2 M

k.t6 { ( ry, / b

m

<:zt..e

7g

a,-CoYlV\.

'j Y

Q\)h/o

I-POI h s

S

mpSn1a

Ua (g,Jg .Uh aU

I

ó

/

~ OLlyYlIt--e.

qvr,tX'2,

avvuúVYl,RV/tQ

JV'>m a s.

()

So

q uJ

6 dú

t I /Y! /

a $sr VIa



Jo..

cgsC:;/l1aLrn

Po

Y}IJ

O ":>

Ú.S SIVlC1

a /li

L"J"

s

I

m~rno

,00

{Vl

qyk'vú t1(I.PV/t-o

fy Cl .f2.6 fyu Yu vq s

h

Cf) n 7

a?g

L('1-0

v

(.,

m

I

V

Q

C!.

!..ajo

U Wl

Jó

Q

~z I Y1 4 (

Ceu

r..f.- ~ -:se:;"

hVb b 6, r-~~ô .

ea,- ô

U

rJY.v ••

)0 aVYi/9YhRVl!rJ; >.e1/1 e{o

J).g

o

u Iv ()

/

r o /1\ "'-

fi

e.orn@

&>?

'fOI;'

@vz 

la do cO o q Y YlJ u rn PI1 
s ( do Jg {..e IA do 5 p-A t!.( s

Jp

f\.

VJ) <2/

rOJ1 q

õ () Vvo

7

RVI e ( u,

[ajo

o

t2<.ZsQ" OQ<.Zsr/21{rcPQ&.R.

Eo v

tA.?

@

R do

rpOIS

~-J epo '2 S I b ( 1.( J ú

f-Pa ~

n.pvYl

..?R;;.

a s

Vlo,) o,:>,.

Pé?Y1

do

du

lJ GA.

no

eOv YJe.-t-o

eo yYl
X( 7

OO'12IÚ

a s.Srn q (e.

(20 IA

f'ay.pe..R

C?-

Y'

Vl a

SCb2údr:.

to, t--e v'úLo
R

(la

138.'6

I

@.

eQ lrV\
e r o.

Ç(

rIU dQ!o,..e

eVI({Y/C2

no

cPCI..

s.e«

(0)UCU <2

ql)'p

VtY\

e o Y7l

@

l"ha/àV

IV!

(te

Q

u YV1

Q

Jo

J OG LaJos,

iJJ1

ílhavo
RE C L A M A C Õ E L

CimenI M un ldp.1d e

Ilhavo

O B S E R V...A..Ç Õ E S OU S U G E S T Õ E S

POriicipoçõo integrado no discussõo público nos termos do n03 e 4 do Ariigo 77 0 do Dec.-Lei n. o 380/99, de 22 de
setembro, alterado pelo Dec.-Lei n. o 46/2009. de 20 de fevereiro

Ex. mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de ílhavo

Nê~Ar2S -Io vY ;-i) J /J'I Y c< 'KP~~ D
j 5/3 lJ2
CM~~{Sf
110 0. Ja.. -5G() J q Jg j\ ~ j g- Uu CR @T(),(l(h _ _ _ __
RES/DENC/A:

PROCESSO

C ONTR/BUlNTE:

CARTÃO DE CIDADÃO /

)) 2 Lt 'tE
EMA/L:

a

I.:

o ?-J ~)j o:»

TELEFONE:

06 S2? bA ir y

:f

a-t v
<S> S I -1

La. J o

{--t e a

-te v
J1

B.

APUCÁVEl):

La cl

C(

JD
V

m

l

~

q, VV

A

n.e,)L

u

~ () Cl L
c)

~ yY2

Q

e o YY\ @

Q

CÁ

m

h1...Q v1

ct o

]r o

L'a. J O

un(

C<

I

C1

A

~ () ~ V)
111

a s

!u v rY! ( J ª d2e
fYJ ..Q VI

c) o pLq

v1 o

ta

e.P r1

@.

I

q Y y ,) (),

Q

eA'p

C-(

elo u VVj

t-cJ

«

elo ou k-v

~g

VI.

d

I

CV

D

Q

..12
L

('?

q s 5 (0

b'---VI

o

®

(2;)

ílhavo
RECLAMAÇÕES, OBSERVAÇÕES OU SUGE STÕ ES
Por1icipaçõo integrado no discussõo públic o nos lermos do n'3 e 4 do Ar1igo 77' do Dec.-Lei n.o 380/99, de 22 de
sete mbro, aJ/erado pejo Dec. -Lei n.' 46/2009, d e 20 de fevereiro

Ex. mo Senhor Pre sidente da
Câ mara Municipal de ílhavo

NOME:

_

~(),:)L/ faniC/') lY? a .n4.ug,i) J'(LS";~U
I

RESIDENCT)

--.. ., ~,-L>'U ::f,) ,:(.)
lÁ

CONTRIBUINTE:

O

l-nw'lA

IA,

(,JJ~

.

to I./~?.J 7 'jUv'LIlIV

CARTÃO DE CIDADÃO /

B. 1.:

DATA :

:20/6/101 '3 
PROCESSO CMI

N. o (SE

AP/lL /, I'!

lI:

C C /5 C
TELEFONE:

_ __ _ _---=G--"'l & 5 ?l 1./ O -:< ;; ~l 1 <j '1 f ;Z

~

EMAIL:

J.x
b

n I~ boXA l~ tta.t'i, o \,.' e,< a.. 4Q1,ma_ ~çz o
P() tV~, c; C /5 c:
:n~oJt.')11R IA ... ~O( Lha e/i (I

';1 ~ú", )j=Q

(2){21.Jc

V

V1"

..

(:0

I

lU IClp lO c,..ç ,

. ( .

~II

'I

~

Q

.J\{ ~

~\{

~fíJ

;VtOb .

PRO CURAÇÃO
-------- JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA, divorciado, natural da
freguesia e concelho de ílhavo e habitualmente residente em 77
Foursdick Road, Carringhtow Heights, Durban 4001, Africa do Sul,
contribuinte fiscal número 226.045.188, constitui procurador MANU EL

DA SILVA PEREIRA , casado, natural da freguesia da Oliveirinha,
concelho de Aveiro, residente habitualmente na Rua João Maria
Calisto, número 27 , freguesia e concelho de ílhavo; a quem confere os
necessários poderes para, prometer comprar e comprar e prometer
vender e vender, pelo preço e demais condições que entender
convenientes , quaisquer bens imóveis que possua, pagar e receber os
preços, receber e dar quitação; junto das Câmaras Municipais, o
representar

em

todos

os

assuntos

em

que

seja

interessado,

designadamente nos que digam respeito à construção e obras de
quaisquer prédios
aprovação

de

urbanos,

plantas,

podendo

projectos

e

para
suas

o

efeito

alterações,

requerer a
obter

as

respectivas licenças e suas prorrogações; apresentar as declarações
que se tornem necessárias , levantar os ditos projectos e licenças, bem
como requerer quaisquer destaques ou loteamentos, requerer a
ligação de água, podendo assinar as necessárias requisições e
contratos; para junto da competente Conservatória do Registo Predial
proceder a quaisquer actos de registo, provi ~?!ios ou definitivos,
--=
averbamentos e cancelamentos, bem · como prestar declarações
complementares; para junto dos Serviços de Finanças competentes
fazer manifestos, suas alterações e cancelamentos, reclamar contra o

lançamento de colectas indevidas ou excessivas, receber os títulos de
anulação e as correspondentes importâncias, podendo ainda pedir
isenções de contribuições, requerendo, praticando e assinando tudo o
que se torne necessário aos indicados fins; para nas respectivas
Instituições Bancárias movimentar livremente a suas contas, através
de depósitos e levantamentos, podendo assinar recibos, cheques e
ordens de levantamento; junto dos Correios proceder ao levantamento
de correspondência e encomendas registadas. -----------------------------

Cartório Notarial de IIhavc
Notárla: Paula Maria Macedo
Mesquita Pires de Carvalho
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~Requerente: JOSE, CARLOS MARQUES

DA SILVA

Pl anta N°.: 314/07
Data: 09-03-2007

ureza da Obra: EDIFICAÇÃO
Local da Obra: TRAV. DO GANILHO

Escala: 1/10.000

Freguesia: São Salvador
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De/imitar o terreno objecto do pedido.

Guia de Receita: 2015

.'

Esta p/anta é vá/ida pelo prazo de um ano.
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No âmbito da participação e discussão pública do Plano Diretor Municipal de
Í1havo a Junta de Freguesia de São Salvador - Ílhavo, vem apresentar um pedido de
alteração à atual classificação da área onde se encontram as instalações de apoio desta
Junta no lugar dos Moitinhos.
Nesta parcela de terreno, propriedade da Camara Municipal de Ílhavo mas para
permuta com o terreno ocupado pela Piscina de Vale de Ílhavo, a Junta de Freguesia
possui um armazém e uma área envolvente, vedada e onde estão implantados os
estaleiros de apoio às obras para além do espaço destinado a ocupação temporária de
diversos materiais e estruturas moveis.
A atual classificação proposta define esta parcela de terreno como Espaço de
Equipamentos e Infraestruturas estando em conjunto com a parcela onde se encontra a
captação e depósitos de águas também propriedade da Camara Municipal de Ílliavo e
está no seguimento da área classificada como espaço de atividades económicas onde
está implantada a SPRAL.
A Junta de Freguesia tem uma proposta para aluguer de parte do terreno que
acima refere, onde será instalado um centro de Inspeção Técnica de Veículos, que com a
atual classificação referida no PDM não tem viabilidade de construção.
Para além da verba que a Junta receberá e lhe permitirá fazer face a serviços de
elevada relevância à Freguesia~ este centro permitirá a criação de pelo menos 4 postos
de trabalho, diretos, e proporcionará, aos residentes de São Salvador uma proximidade
de um serviço importante para a sua qualidade de vida.
Assim e porque não se nos aflgura agressão ao ambiente e danos à utilização dos
solos, propomos que seja considerada uma nova classificação da referida parcela para,
Espaço de Atividades Económicas no alargamento da área que existe a nascente.
Atenciosamente,

Pede deferimento,
Ílliavo, 20 de Maio de 2013 .
O Presidente da Ju
F guesia de São Salvador.
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No âmbito da participação e discussão pública do Plano Director Municipal de
Ílhavo, João Pereira Pinto residente na Rua dos Moitinhos n° 212, 3830-261 Ílhavo,
proprietário de um terreno situado na Rua da Capela lado poente, entre a Rua Eng.° M.
Catarina e a Rua dos Moitinhos, assinalado nas plantas em anexo, vem apresentar um
pedido de alteração à actual classificação de parte desse terreno .
Esta parcela de terreno encontra-se uma área de um triângulo formado pela Rua
dos Moitinhos (espaço residencial), pela Rua Eng.o M . Catarina (espaço residencial) e
pela Rua da Capela em que do lado da Rua dos Moitinhos é espaço residencial , do lado
da Rua Eng.o M . Catarina também é espaço residencial e na pat1e central é abrangido
por uma extensão caracterizada como espaço de uso múltiplo agrícola e florestaL
Todo o triangulo referido tem características de espaço residencial e na proposta
em apreciação verifica-se que apenas um bico proveniente dos terrenos que se situam no
lado nascente da Rua da Capela, engloba a Rua referida e uma estação electrica lá
existente e depois prolonga-se pelos quintais de construções eXistentes nas outras ruas.
Numa avaliação desta descrição no local poder-se-á erificar que não faz sentido
a existencia desta actual classificação que trás ,grandes inconvenientes ao proprietário da
referida parcela sem qualquer benefício prático para a preservação da boa utilização dos
solos.
Assim e porque não se afigura agressão ao ambiente e à boa utilização dos solos
o signatário propõe que se já considerada toda a xtensão referida (ao longo da Rua da
Capela) a classificação de Espaço Residencial a exemplo do que já está contemplado em
todo referido triangulo
Atenciosamente,
Pede deferimento
lIhavo, 27 de Maio de 2013 .. ,.--

1rV~q~
. João Pereira Pinto
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Participaçõo integrado no discussõo p úbtica nos termos do n 0 3 e 4 do Artigo 77 0 do Dec.-Lei n. o 380/99, de 22 de
setembro. alterado pelo Dec.-l ei n.o 46/2009, de 20 de fevereiro
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Particip ação integrad o no disc ussão público nos term os d o n03 e 4 d o Artigo 7r do Dec.-Lei n. o 380/99, de 22 de
setembro, alterad o pelo Dec. -Lei n.o 46/2009, de 20 de fev ereiro
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No âmbito da participação e discussão pública do Plano Director Municipal de
ilhavo, Maria Isabel Fernandes da Silva residente na Rua dos Moítinhos nO 90, 3830
261 Í1havo, contribuinte nO 112695647, proprietária de um lote de terreno situado na
Rua da Castelhana no lado de nascente do entroncamento com o caminho que vai em
direcção à Rua da Lagoa do Junco, assinalado na planta em anexo, vem apresentar um
pedido de correcção à actuaJ possível classificação de parte desse terreno.
Esta parcela de terreno é o lote nO 4 de um loteamento que se encontra nesse
local e constante do Alvará n° 193 de 7 de Agosto de 1980 da Càmara Municipal de
Ílhavo passado em nome de seu Pai Luís Nunes da Silva de que o herdou e que anexa
cópia.
Nesse alvará consta que os lotes n° 3 e 4 ficam vinculados a futura reestruturação
da zona.
No plano agora apresentado não se consegue ver com precisão se a área de
classificação de Espaço Residencial já abrange todo o terreno constante do referido
loteamento e porque este é o único terreno que possui para construção de moradia
própria, vem solicitar que a área referida esteja englobada no espaço que nesse local
está classificada como Espaço Residencial dado que esta pequena parcela se afigura não
pr~iudicar a boa utilização dos solos.
Atencio samente,
Pede deferi menta
Ílhavo, 29 de Maio de 201 3
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A realizafão do loteanml/o fica so/dta ds seguintes prescrifões :
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Para instalação dOI equipamentos gerais são cedidas as parcelas...: ....::-.....::....::__ ::_...-:_.--:":_
identificadas na planta a 'lI/e se refere o n.O 1,'
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D a c(jl/cesrão do presente alvtlrá lIai ser dada jmediata publicidade nos termos legais e em·jada cópia
(li//m/irada à Dirccçiio-Geral dos Servifos de Urbanização.
DI/do e paSfado para que sirvJ de I/Iulo
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NOME:

DATA:

Maria Francisca Almada Azevedo Coutinho Magalhães Crespo

20 /3 )QT ) )1

RESIDENCIA:

"Casa da Ria" , Gafanha da Boavista, 3830-005 íLHAVO
C O NTRIBUINTE:

CARTÃ O DE CIDADÃO /

127277463

4891609

B. I.:

TElEFO NE:

913026856

EMAIL:

casadaria.tr@gmall .com
Antes de mais, e conforme já transmitido verbalmente pelo meu marido na sessão pública
de apresentação do PDM em revisão , no dia 14/5/2013 no auditório do Museu Marítimo de
ílhavo, uma "palavra" de apreço pelo plano apresentado pela Câmara Municipal de ílhavo ,
relevando e enaltecendo os seus Serviços Técnicos pelo excelente trabalho desenvolvido
na sua concretização .
Relativamente ao lugar da Gafanha da Boavista, onde resido, oferece-se-me tecer observar
que, tratando-se de um ER2, atento ao descrito no regulamento que acompanha o plano, nada
obsta a que aí se venha a desenvolver a iniciativa em curso de utilização da habitação própria
"Casa da Ria" como "Turismo no Espaço Rural" , conforme informação sobre o início dos
trabalhos já apresentada à CMI em 19/3/2013. Certo? Agradeço confirmação.
Situação que, pelo interesse de que se reveste para o município, e investimento particular
significativo em execu ção, se pretende que nesta discussão pública seja devidamente acautelado .
Sugere-se mesmo que no Plano seja feita uma referência específica a este empreendimento
turístico de "Turismo no Espaço Rural" com a indicação tida por conveniente e apropriada .
Tanto mais pertinente esta minha observação quanto é minha intenção , na qualidade de
proprietária da reserva conservatorial de utilização do espaço e construções da Escola e Salão
Recreativo do lugar da Gafanha da Boavista , admitir como muito provável vir a propor à
eMI o destino das instalações existentes como pólo de desenvolvimento para a implementação
de um futuro museu de cultura rural/etnográfico/folclore no qual se possa vir a perpetuar os
usos populares, testemunhos das tradições e costumes transmitidos de geração em geração.
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Ex. m o Senhor Presidente da

Câmara Municipal de ílha vo
NOME:

DATA:

António Carlos Costa Maia

05/06/2013

RES/OENCIA:

PROCESSO

Rua de Baixo nO, 73

102/12

CMI N. '

(Sf

APucÁVfll:

CONTRIBUINTE:

CARTÃO DE CIDADÃO / 8. I.:

TElfFONE:

173966683

06365773

9656349981964170271

EMAIL:

maia1957@sapo .pt 1marlene.maia@ua.pt

Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo,
Venho por este meio, manifestar a minha intenção de propor que o terreno do qual sou proprietário
e que apresenta o 102/12 como número de processo na respetiva CMI, seja proposto na
atual revisão do PDM (Plano Diretor Municipal) como terreno urbano .
Como principais razões da minha pretenção defendo que área de terreno em questão passando á
condição de urbano passa a colmatar um vazio claramente existente numa zona bastante próxima
de arruamento público e a cerca de 10 metros de construções já existentes e não se tratando assim
de uma expanção isolada .
Uma vez que a área próxima de "reserva ecologica" não se envolve diretamente em termos
de morfologia e de perspetiva visual e dado que a mesma é ainda rodeado de construções , entendo
que a mesma deixa de fazer sentido numa área tão próxima e diretamente envolvida pelo tecido
urbano e sem a escala necessária para se diferenciar tal como a área de reserva agricola nacional.
Dado que os Municipios devem priviligiar nos seus programas e negociações institicionais
a consolidação e qualificação dos tecidos urbanos incluindo o preenchimento de espaços livres com
capaciadade construtiva, proponho a integração do terreno em questão no PDM.
Desde já agradeço a atenção dispensada ao assunto em questão e aproveito para felicitar
a Câmara Municipal de IIhavo bem como toda a equipa técnica envolvida no processo de revisão
do PDM e as demais entidades envolvidas, pelo trabalho desenvolvido, possibilitando assim um
desenvolvimento ajustado e sustentável do Municipio. Cumprimentos _ António Carlos Costa Maia
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JOÃO PATROcíNIO

TÂNIA MENEZES
ADVOGADOS
RESPONSABILI DADES LI MITADAS

I.

EX.mo Senhor:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DEÍLHAVO

JOÃO PATROCÍNIO, Advogado, portador da Cédula Profissional nO 2807C, com
morada

profissional

contribuinte

em

rodapé,

portador

do

c.c.

n 0 188006931, vem, junto de V .Exa,

n08889452

em seu

5

ZZ4,

nome e, em

representação dos seus Constituintes*:

1.

JOÃO MARCOS O LIVEIRA MAIA NUN ES VALENTE,

2.

ARMANDO JOSÉ TRIN DADE DAS NEVES,

3.

ANTÓNIO MÁRIO DA S ILVA PINTO DA COSTA,

4.

NIl ZA MARIA SÃO MARCOS AMARA L,

5.

CLAUDE LUCIE N JOSE P H BOEMARE,

6.

ANTÓNIO MANUEL TEIXEIRA GONÇALVES,

7.

MA RI A ISA BEL PIRES RIB EIRO,

8.

VALERI S KIA ROV,

9.

FRAN CISCO ALBERTO TEIXEIRA DE FIGUEIREDO,

10. JÉSUS MANUEL PE DREI RA DUBERT,

Todos residentes em Ílhavo, na rua da Coutada,
nOS 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 e 138,
respetivamente

e

11. ANTÓNIO MANUEL FERNANDES DUARTE,
12. PE DRO MI GUEL MADAIl DE MATOS,
13. CARLOS PEDRO MELO VIDA L MARQUES MENDES,
1 4. MÁRIO RUI MO NTEIRO DA COSTA e
15. RUI VASCO AMARAL CARDOSO DA SILVA,

Todos residentes em Ílhavo, na rua Bartolomeu Dias, nOs 6,
32, 34, 36 e 38, respetivamente,

apresentar RECLAMAÇÃO E SUG ESTÕE S, à proposta de alteração do PLANO
DIRETOR MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ao abrigo do Dec.Le i nO 380/99, de 22.09,
alterado pelo Dec.lei nO 46/2009, de 2.02, para o que expõe e requer o seguinte:

Telf. : 234 367808

Te!m : 939 559 005

F'a.x : 234 368 136

Avenid a dos BacaJ hoe iros, n.o 290 -

3830-553 Gafanho da Nazaré - Ílhavo

j oao-patroci nio-2807c @ad vogad os.oa.pt
ta 11 ia men r.zes-s834c@adv. oa.pl
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JOÃO PATROCíNIO

TÂNIA MENEZES
ADVOGADOS
RESPONSAll ILlDAD ES I..I MITA DAS

I - ENQUADRAMENTO :

1. Os

Requerentes

são

residentes

nas

moradas

indicadas

e proprietários dos

respetivos imóveis - todas moradias, localizados no lugar, denominado Santo
António da Coutada ou, simplesmente, Coutada, nesta freguesia de S.Salvador.
2. Os primeiros dez adquiriram as mencionadas moradias há cerca de 12 anos ao
construtor das mesmas, as quais foram edificadas no loteamento, cujo processo
tem o nO 829/01 , inicialmente com o nO 5 23/92.
3. Os demais supra indicados, edificaram a suas moradias, do mesmo modo, em
prédios, localizados na mesma linha, ou seja, na continuação daquela rua da
coutada no sentido sul-norte, ou seja, na rua bartolomeu Dias e, sensivelmente
no mesmo período em que aqueles adquiriram.
4. Trata-se de projetos, devidamente licenciados por este Município, porquanto os
seus proprietários, supra identificados, são detentores das respetivas licenças de
habitabilidade, emitidas por este Município.
5. Tais prédios, todos eles, sempre confinaram, a nascente, com valado ou com a
Ria, como se retira das certidões prediais, juntas aos respetivos projetos de
loteamento e/ou de construção.
6. Todavia, em todos os projetos, quer de loteamento, quer de construção, não foi
solicitada

por

esta

Edilidade,

qualquer

autorização,

parecer

comunicação à Entidade, gestora do Domínio público Marítimo,
7.

à

ou,

sequer

data.

Pelo que, tanto os construtores dos imóveis/moradias, quer os adquirentes das
mesmas, nunca lhes foi colocada a questão de que tais prédios, onde as moradias
foram implantadas, integravam o Domínio Público Marítimo.

8. Ora, sucede que, como será certamente do conhecimento de V.Ex a , os indicados
cidadãos, foram agora (Abril do corrente ano) notificados pela Entidade gestora do
Domínio Público Marítimo, informando-os que os seus imóveis se encontravam
naquele domínio, ou seja, trata-se de propriedade que não é da titularidade dos
proprietários dos imóveis aí implantados.
9.

E, acrescido do facto de puderem vir a ser obrigados a pagar a correspondente
Taxa de Recursos Hídricos.

10. Este

circunstancialismo

gera

diversas

questões jurídicas

que

determinarão

atuações por parte destes cidadãos.

Tel!".: 234 367 808

Telm. : 939559 005

F;}..'\; : 234 36 8136

Avenid a dos Ba cal,h oeiros. n,o 290 -

3830-553 Gafanha da Nazaré - ilhavo

j oao-patTocinio-2807c@advogados.oa.pt
lan iarn enezes- 5834c(a_~ ad v .oa.)ll
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TÂNIA MENEZES
ADVOGADOS
RESPONSABILI DAD ES LIMITAD AS

11 - RECLAMAÇÃO:

11. Sucede que, vêm os Requerentes a constatar que este Município, na alteração
que, ora pretende instituir ao seu Plano Diretor Municipal para este concelho, não
salvaguardou devidamente esta questão.
12. Isto, porque, desde logo, parece-nos que, assumiu incondicionalmente, que
aquelas áreas constituem Domínio Público Marítimo.
13. Na verdade, propõe que fique delimitado, como área de Domínio Público Marítimo
até ao limite das moradias dos aqui Reclamantes, ou seja, até à rua da Coutada,
no caso das moradias localizadas no loteamento supra identificado e, na rua
Bartolomeu

Dias,

a linha

de

delimitação

atravessa

os

prédios

dos demais

Reclamantes.
14. Esta situação é manifestamente inaceitável para estes cidadãos, bem assim,
todos os que edificaram, naquela orla, mediante o licenciamento concedido por
este Município, sem que, haja sido salvaguardado este " pormenor", agora de
manifesta importância.
15. Desde logo, porque os imóveis aí implantados, encontram-se em propriedade do
Estado (espera-se que não!) e, tal circunstância determinará obrigatoriamente
uma desvalorização inimaginável para tais imóveis,
16 . com consequências ainda indeterminadas, mas certamente graves, considerando
que tais imóveis se encontram onerados com hipotecas, em consequência dos
empréstimos contraídos para a sua construção ou aquisição,
17. com as implicações que tais factos podem vir a determinar no valor do imóvel,
junto da Banca, atenta a sua manifesta desvalorização, resultante diretamente
deste facto, podendo até traduzir-se em alterações dos contratos de mútuo com
hipoteca celebrados, tendo em consideração as alterações das circunstâncias, a
que aquela e estes são totalmente alheios.
18. Assim, a manutenção deste circunstanciali smo por parte deste Município - aceitar
que

aquela

área

seja

considerada

Domínio

Hídrico

Marítimo,

fere

significativamente direitos subjetivos, pelo que se deixa vertido supra, bem como
outras questões que, não se pretende aqui expor, por se considerar inoportunas.

Telf.: 23 4367808
Teim e 93955900 5

Avc llitl B d o!') BacalhoeilUs, 0 .0 290 - l° Esq.
3830-553 Ga ran ha da Nazaré - tl bavo

l':"ax: 234 36 8 136

joao-p t\lrOc ini o- 28 07c@ad vogados.oa.p t
ta n i amenC1.CS- 583 4 c@udv .oa.pt
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ADVOGADOS
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19 . Considera-se

ainda

que,

ocorrem

incompatibilidades

com

os

projetos

de

loteamento e de construção aprovados e licenciados por este Município, pelos
motivos supra expostos.
20. Com efeito, a manter-se o Plano Diretor Municipal, considerando-se aquela área
como

D.P.M.,

tal

determinará a atuação, a todos os níveis, dos indicados

Reclamantes, bem assim, outros que se encontrem nas mesmas condições.
21. Mais, trata-se de prédios edificados há mais de dez anos, desconhecendo os seus
proprietários, por eventual negligência das Entidades competentes, da existência
das apontadas condicionantes.
22. Considera-se ainda que, a existir a zona lagunar que poderá conduzir ao aumento
da

mesma, alargando a área de D.P.M.

naquela zona,

designadamente no

loteamento da rua da Coutada, tal é devido ao facto de a ponte que foi edificada
sobre

aquele

valado,

conter

um

canal

incompreensivelmente

reduzido

que

determina que, em caso de maré cheia, as águas espraiam-se por um perímetro
muito maior do que aquele que, naturalmente ficariam.
23 . Além

de

que,

o

valado

em

causa

receciona

também

as

águas

pluviais

provenientes de toda a zona de onde provém, presume-se que, desde o lugar da
Légua.
24. Sublinhe-se ainda que a questionada área, em todo o processo de proposta de
alteração

do P.D.M.

deste

Município,

nenhuma

referência

existe à

mesma,

nomeadamente quanto a esta matéria, o que, além de se lamentar, considera-se
que

se

verifica

uma

manifesta

desconsideração

para

com

esta

área

e,

consequentemente para com os cidadãos que aí residem há vários anos e aí têm
solidificada

a

sua

vida

familiar

e

profissional,

até

porque,

vários

destes

Reclamantes são docentes na Universidade de Aveiro.
25. Ora, por todos estes motivos não pode o aqui subscritor e os demais co-cidadãos
supra identificados, deixar de reclamar da delimitação proposta por esta Câmara
Municipal, conforme consta da " planta das condicionantes" apresentada para
aquela orla (Rua da Coutada - Rua Bartolomeu Dias), porquanto a mesma faz
incluir, em alguns casos, totalmente, noutros parcialmente, a propriedade dos
imóveis

no

domínio

consequentemente,

público,

domínio

no

âmbito

dos

recursos

público

natural,

com

as

dominiais

implicações

que

em
tal

determinará, o que se faz incondicionalmente, sem que tenha, presume-se, sido
diligenciado, junto das Entidades competentes a apreciação in loco e casuística
destes prédios.
Tele: 234 367 808
Telm ; 939 559 005

Fax: 234 3681 36

Avenida dos Bacalhoeiros, 0 .° 290 3830-553 Ga r""h a da Nazaré - ilhavo
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26. Trata-se pois de uma situação com caraterísticas específicas, conforme descrito
que deverá ter um tratamento particularizado, pelo que, não será aceite pelos
Reclamantes, caso se mantenha tal delimitação ...

III - SUGESTÕES:

27.

Face a tudo o todas as considerações e reclamação apresentada nos pontos
anteriores, não deixam os Reclamantes de apresentar aqui algumas das suas
sugestões, destinadas a solucionar esta questão ou, pelo menos, reduzir ao
mínimo o seu impacto e danos para todos os intervenientes, nomeadamente para
este Município.

28. Sugere-se

pois que esta

Câmara

Municipal diligencie, junto das Entidades

competentes, nomeadamente, junto da "ARH-Centro" e da Agência Portuguesa do
Ambiente, no sentido de alterar, de algum modo, esta área, por forma a que a
mesma deixe de se enquadrar em D.P.rvl.
29. E, para o efeito, enumeram-se aqui alguns dos argumentos:

A) Desde

logo,

sendo

as

Taxas

dos

Recursos

Hídricos,

presumivelmente

destinadas a precaver catástrofes, tais como inundações, no caso desta orla
que, a sul (rua da Coutada) confina com o dito valado e, tendo em conta que
as moradias daquele loteamento se encontram numa cota superior, além de
que, existe um muro, ao longo de todo o loteamento, com uma altura superior
a 2 metros que delimita e salvaguarda as ditas moradias de qualquer
inundação que possa ocorrer, tal perigo não se verifica.
S) Nos diversos pareceres apresentados,

quer pela

Agência

Portuguesa

do

Ambiente (pág . 155, ponto 7.), quer do Estudo de Caracterização do Sistema
de Riscos Naturais e Tecnológicos (pág. 3 e 4), bem como nos demais
relatórios, pareceres e estudos realizados, o risco de inundações, nesta área, é
manifestamente reduzido .
C) Efetivamente todas as moradias em causa se localizam numa cota muito
superior a dois metros do leito, nomeadamente as que se localizam na rua
Bartolomeu Dias.

Telf.: 234 367808
Telm : 939 559 005

Fax: 234 368 136
A venida dos Baca!hoeiro s, n. O 2.90 3830-551 Gafanha da Na?MO -lIhavo

joao- patrocinio- 2807c@advogad os.oa.pt
tani amenezes-s834 c@ad v.oa.pt
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D) No caso das demais moradias, sitas na rua da Coutada, encontram-se as
mesmas,

também

sobrelevadas,

em

cotas

igualmente superiores a dois

metros do leito, além de que, tais moradias encontram - se perfeitamente
protegidas por muro, com altura superior a dois metros que impede qualquer
inundação ou outro tipo de intrusão de água, proveniente do dito valado.

E) Por

outro

lado,

devidamente

trata-se

delimitados,

de

prédios

cuja

edificados

propriedade

há

nunca

mais
foi

de

dez

anos,

questionada

por

qualquer Entidade, senão agora pela Agência Portuguesa do Ambiente - APA.
F) Alterando o canal de escoamento daquela zona lagunar, nomeadamente a
ponte localizada nessa área, determinará inevitavelmente que o leito diminua
significativamente, conduzindo à redução da zona, a partir da qual é realizada
a medição, neste caso, dos 50 metros, para se enquadrar tal área em área do
D.P.M., isto no caso do loteamento da rua da Coutada.
G)

Relativamente aos prédios, localizados na rua Bartolomeu Dias, afetados por
esta delimitação, a questão é ainda mais pertinente, porquanto, os mesmos
encontram-se edificados em zona, cuja cota, acima do leito é claramente
superior a dois metros, rondando mesmo os três metros.

H) Ora, todos estes elementos argumentativos deverão ser utilizados para que a
APA reveja esta delimitação que, aqui é posta em causa pelos Reclamantes e,
certamente dos que igualmente são afetados por tal delimitação, mas não
tiveram, por qualquer motivo, oportunidade de se pronunciar sobre esta
delicada questão.

I)

Tal como os demais elementos e argumentos que esta Câmara disponha que
possam

solucionar esta

questão

e

permitir que

esta

reclamação

provimento.

Telf.: 234 367 808
Telm : 939 559 005

fax: 234 368 136
Ave nida dos Bacalhociros. n." 290 - " Esq.
3830-553 Gafanha da
Ilhal'o

joao- patrocinlO- 2807c@advogados,()a. pt
tan i fi menczcs - S8 34('(Í!-'adv .oa. pt

Na7.,'" -

tenha

.""M

JOÃO PATRoCÍNIO

TÂNIA MENEZES
ADVOGADOS
RES PONSABILIDA DES t.1M n 'ADAS

30. Solicita-se pois a V . Ex a que diligencie todos os meios ao alcance desta Câmara, no
sentido de alterar a questionada delimitação, pelos motivos e, de acordo com os
motivos e sugestões, ora apresentados.

Pede a V.Ex a e espera deferimento.

Ílhavo, 05 de Junho de 2013

o

REQUERENTE:

JoAo PATROC'..'@

~J:rlijJ
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~lrtbu'DiI ",'

1"''''''

*

Caso seja solicitado a ratificação da presente exposição, a mesma será oportunamente apresentada.
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Exmo Senhor
Pres id ente da Camara Municipal d e IIh avo

Os abaixo assinad os pro pri et ári os dos t errenos da Bruxa à Rua
Joana Gramata, ve m muito respeitosamente solicitar a V Ex as, a
f utu ra autori zaçã o de co nstrução, pelo nascente do caminho do
Pra iã o, recuando do m esmo apenas 10/15 metros, dado que será
desta forma que a paisagem vista da Costa Nova poderá ser
si mil ar aquela que t emos para lá.
Isto porque rumores para um a possível autorização para
construção apont am para 150/200 metros do citado caminh o o
I? { j lí'l r;2
que prejudicará irremediavelm ente t al paisagem.
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Exmo Se nho r
Presidente da Camara Municipal de Ilh avo

Os abaixo ass inados propri etá ri os dos t errenos da Bruxa à Ru a
Joana Gramata, ve m muito respeitosa mente solicitar a V Exas, a
futura autorizaçã o de co nstrução, pe lo nascente do ca minho do
Praiã o, recuando do mesmo apen as 10/15 metros, dado que será
desta fo rma que a pa isagem vista da Costa Nova poderá ser
simil ar aquela que t emos pa ra lá.
Isto porqu e rumores pa ra uma possível autorização para
construção apont am para 150/200 metros do citado caminho o
que prejud icará irremediavelmente t al paisagem .
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Exmo Senhor
Presidente da Camara Munici pa l de IIhavo

Os aba ixo assin ad os propri etários dos ter renos da Bruxa à Rua
Joa na Gram ata, vem muit o respeit osam ente solicitar a V Exa s, a
fut ura autorização de co nstrução, pelo nascente do caminho do
Praião, recuan do do mesmo apenas 10/15 m etros, dado qu e será
desta forma que a paisagem vista da Costa Nova poderá ser
simil ar aquela que t emos para lá.
Isto porq
'
~ ue rumores pa ra uma posslvel
autorização
con stru çao
para 150/200 metros do citado
.
,.
caminhpara
o o
. . apontam
qu e prej udi ca ra Irremediavelm ente t al paisagem.
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Exmo Se nhor
Presid ente da Ca mara Munici pa l de IIhavo

Os aba ixo assinados pro prietários dos te rre nos da Bru xa à Rua
Joan a Gra mat a, ve m mu ito respeitosame nt e solicitar a V Exas, a
futu ra aut o riz ação de construção, pelo nascent e do cam inho do
Praião, recuando do mesmo apenas 10/15 metros, dad o que será
desta fo rma que a paisagem vista da Costa Nova poderá ser
similar aquela que t emos para lá.
Isto porqu e rum ores para uma possível autori zação para
construçã o aponta m para 150/200 metros do citado camin ho o
que preju dicará irre medi avelm ente t al paisa gem.
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Exmo Se nhor
Pres id ente da Ca m ara M unicipal de IIhavo

Os abaixo assin ados proprietários dos t errenos da Bruxa à Rua
Joan a Gra mat a, vem muito res peit osa men te solicitar a V Exas, a
fut ura autorização de construção, pelo nascente do caminho do
Praião, re cuando do mesmo apen as 10/15 metros, dado que será
desta fo rma que a paisagem vista da Costa Nova poderá ser
si milar aquela que temos para lá.
Isto po rqu e rumores para uma possível autorização pa ra
construção apontam pa ra 150/200 metros do citado caminho o
que preju dicará irrem ed iavelmente t al paisage m.
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Exmo Sen hor

Presi dente da Camara Municipal de Ilh avo

Os ab aixo ass inad os pro pri et ários dos t errenos da Bruxa à Ru a
Joana Gramata, ve m muito respeit osam ente sol icitar a V Exas, a
f ut ura autorização de const rução, pelo nas cente do cam inho do
Praiã o, recuando do mesmo apenas 10/15 metros, dado que será
desta f orma que a pais age m vist a da Costa Nova pod erá ser
si mil ar aquel a que t em os para lá .
Isto porqu e rumores pa ra uma possível autorização para
construção apont am para 150/200 metros do citado caminho o
que prejudicará irremediavelment e tal paisagem.
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R E CLAMAÇÕES, OB SERVAÇÕ E S OU
Participação integrada na discussão público nos termos do n03 e 4 do Artigo 77° do D
setembro, a lterado p elo Dec.-Lei n.° 46 / 2009, de 20 de fe vereil
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Ex mo Senho r Presidente da

DOPGU

Câmara Mu nicipal de ílhavo

P

NOME:

DATA:

JOÃO MANUEL RODR IGUES DA ROCHA

30/05/2013

l

RESIDENCIA:

PROCESSO CMI N,' (se "PUCÁvtLI:

RUA MANUEL FIR MINO , N°52 , 6° AR

1575/89

CONTRIBUINTE:

CARTÃO DE CIDADÃO /

172667038

8580796

a, I, :

TELEFONE:

234420524

EMA/L :

OCTOGONOLDA@GMAIL.COM
Serve a presente para solicitar a reapreciação de uma àrea onde se localiza a minha propriedad e ,
loca lizada na Rua do Cabecinho, em ílhavo, registada na CRP de ílhavo n02660/19881 007, matriz n06121 .
Neste contexto e por form a a melhor expli car o pretendido, junto em anexo a "exposição" do pretendid o.

ílhavo , 30 de Maio de 2013

Atentamente ,

)f12f:) a

c9=

22zaau.<qr? Rf9- d ,ª#,

I

c.A

da Iq~a

~)

~

~
EXPOSiÇÃO
Participação integrada na discussão pública da Revisão do PDM de ílhavo
No contexto do processo de Revisão do PDM de ílhavo, vem o requerente solicitar a
reapreciação/esclarecimento para a desafectação da RAN , de parte do seu terreno. A
propriedade em causa, localiza-se na Rua do Cabecinho, lado Nascente.

Contexto
O requerente é proprietário do terreno situado na Rua do Cabecinho em ílhavo, onde erigiu
sua habitação em finais dos anos 80 , não tendo concluído o seu processo de licenciamento
(p.obras: 1575/89), pois entretanto emigrou . Com o intuito de legalizar agora a sua habitação
e tentar salvar o seu investimento de vida, o requerente vem expor a Vossa Ex. a os seus
argumentos para a criação de uma frente Urbanizavél na faixa nascente da Rua, pois a
Poente já o é.

Ortofoto com marcação da zona proposta a desafectar da RAN e Propriedade do requerente (vermelho)

OCTOGONO PROJECTOS.LDA Rua Manue l firmino.52 ·6· AR 3600 213 Aveiro TeI/ f ax: 2344205241234384675 E-mail : octogonolda@grnail.com Contribuinte: 502691 174

y
Justificações

- A Faixa Poente da Rua do Cabecinho é Urbanizavél, maioritariamente ocupada com
moradias isoladas de rés-do-chão e algumas com o máximo de 2 pisos, sendo o tardoz das
moradias ocupado com agricultura de subsistência;

11

Rua do Cabecinho - Vista da Faixa Poente

- A passagem da faixa nascente para zona Urbanizavél. de baixa densidade, não acarretaria
mais custos, pois as infra-estruturas já estão criadas, sendo apenas rentabilizadas a 50% ,
portanto um desperdício;

- Contrapor o actual estado de abandono e baldio dos terrenos agrícolas;

- Os terrenos agrícolas em causa irão ser cortados ao meio pelo troço da Circular Externa,
retalhando ainda mais esta unidade agrícola que ficará com cerca de 100 metros entre vias,
estreitando até ao nó previsto para a circular externa supracitada ;

OCTOGONO PROJECTOS ,LDA Rua Manuel Firrn ino, 52 -6°AR 3800-213 Aveiro Tel / Fax:

ZJ<\.4 20 52~/ZH)84675

E-mai l : octc>gonold.@gmai l. com Con t nbuintc: 502691 174

~
- Respeitar o princípio da equidade Urbana, proporcionando igualdade de direitos e
oportunidades para todos os proprietários com frente para a mesma via

pública;

rentabilizando o património e garantindo a sustentabilidade dos espaços naturais e agrícolas;

Marcação da zona proposta para desafectação da RAN, sobre Extracto do novo PDM

Para além de estas justificações, o requerente pretende ainda sublinhar as justificações
técnicas apontadas nas várias reuniões de articulação entre a CMI e a DRAP-C, para a
mancha em causa identificada com o nO 29, e que transcrevemos de seguida:

1 - Consolidação da frente urbana (exposição a poente);
2 - O acesso aos terrenos agrícolas poderá ser efectuado através de caminhos de servidão
que serão executados no âmbito da construção do troço da Circular Externa (via de acesso à
ZI das Ervosas/ Acesso à A 17)
3 - Promover a rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação
razoável das áreas urbanas;
4 - Estreitar a interrelação entre a infraestrutura e a edificação, a colmatação e a gestão
morfológica de sectores urbanos;

OCTOGONO PROJ ECTOS,LDA Ru. Manuel Firminú,S2·6"AR 3800· )13 Meiro Tel/F.x: 2344 20524/2H384675 [ -m.il: octO'Oonold.@!!m.i l. com Contribuinte ; 502 691 174

~
II
D cioGITr=TIJ

PROJECTOS, LOA

5 - Privilegiar a consolidação e qualificação dos tecidos urbanos incluindo o preenchimento
de espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar.
6 - Requalificar a estrada/rua - as estradas ao longo das quais se foram fixando edificação e
actividades, constituem um património particularmente relevante, pelo que se considera que
se deverá promover a intervenção nestas estruturas, recuperando ou alterando a sua função
e imagem, ou seja, redesenhando-as de modo a conferir-lhes maior segurança, conforto e
urbanidade;
Com o exposto consideramos , que o parecer em ponderação, relativo à mancha n029 ,
de acordo com o " relatório das áreas a desafectar da RAN" , merece a Vossa melhor atenção
e tem condições para ser submetido a nova apreciação.

ílhavo , 3 de Junho de 2013

o Requerente:
c;(e Q O$-

OCTõGONO PROJ ECTOS,LDA Rua Manuel FirminO,52 6"AR 3800·213

AVClrO

l?7L1.~ Rctd't:.irjA1.4\

Tdl Fox: 234420524 1234384675

da

~~

E· mai! : octosonold.@~ m .i l. com Contribuinte: 502 691 174
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RECLAMAÇÕE S , OBSERVAÇÕ ES OU SUGESTÕES
Participação in tegrada na discussão pública. nos lerm os dono3 e .4 do Artigo 77° do Oec.-Lei n. ° 380/ 99, de 22 de
setembro, a lterado pelp. Oe ç. -Le i,n.o 46/2009, de 20 de fevereiro
"HU~ IClplO

Ex.m o Senhor Presidente da
Câmara Munic ipa l de Ílha vo
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NOME:

!DOPGU

DATA:

Vitor José Vilarinho Cardoso

jp

2013/06/05

I.

RESIDENCIA:

PRaCESSa CMI N. ° ISEAPuCAVEl):

Rua D r. Celestino Gomes

158/02

CaNTRIBUINTE:

145803589

CARTÃO. DE CIDADÃO. /

B. 1. :

2863521 3ZZ7

TElEfaNE:

917 232833

EMAIL:

vcardoso@frigosistem a.pt
Sou proprietário do prédio rústico composto de terreno de cultura, sito no Cambarnal, flhava , com a
área de 4672 m2, inscrito na matriz sob o artigo n° 6.296 e na Conservatória do Registo Predial sob o
n° 01674/040587, que confronta do norte com Emília Torrão, do sul com Maria Silva Teles, do
nascente com vala e do poente com R ua do Cambarnal.
Na sequência de reun iões havidas com o EX.mo Sr. Presidente da Câmara e de um requerimento
apresentado na câmara municipal em Janeiro de 2008, venho reafirmar a necessidade de construção
de uma moradia unifamiliar no terreno em causa e solicitar a integração do lado nascente do troço da
Rua do Cambarnal em espaço residencial , em consonância com o que se passa, agora e no âmbito
da proposta de revisão d o POM em discussão, do outro lado da rua .
Entendo que seria de todo razoável em termos de rentabilização de custos que, com as mesmas
infraestruturas, se pudesse construir dos dois lados da rua, sendo certo que a construção de
moradias nesta zona e nos tempos que correm permitirá o cultivo dos respetivos quintais, sem
prejuízo para a Reserva Agrícol a Nacional.

o participante,
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RECLAMAÇÕES, OBSERVAÇÕES OU SUGESTÕES
Porticipaçóo integrado no discussóo púbfico nos termos do n"3 e 4 do Artigo 77" do Dec. -Lei n. 0 380/99, de 22 de
setembro. oIlerodo pelo Dec .-Lei n,o 46/2009. de 20 de fevereiro
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Ex. mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de ílhavo
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RECLAMAÇÕES, OBSERVAÇÕES O U SUGESTÕES
Parlicipaçõo integrado no discussão público nos termos do n 0 3 e 4 do Artigo 71" do Dec.-Lei n.o 380/99. de 22 de
setembro. alterado pela Dec .-lei n. ° 46/2009, de 20 de fevereiro

Ex.mo Senhor Presidente do
Câmara Municipal de ílhavo

NOME:

DATA:

/t,..G?7 ~ tt

1
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J {}/11/,1
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FW: Revisão do Plano Diretor Municipal
geral@cm-ilhavo.pt
Enviado:
Para:
Importância:
Anexos:

quarta-feira, 5 de Junho de 2013 15:24
dpup@cm-ilhavo.pt
Alta
Revisão PDM084.pdf (366 KB)

De : Ricardo-Gem [isardo@mail.telepac.pt]
Enviado: quarta-feira, 5 de Junho de 2013 14:02
Para : geral@cm-ilhavo.pt
Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal

Exmos - Senhores,

Em anexo envio a minha sugestão/reclamação face á proposta do novo
plano diretos municipal apresentada no dia 3 de Junho 2 073 no Centro
Cultural Da Gafanha da Nazaré pelo Sr - Presidente da Camara de Ílhavo Eng
Ri bau Esteves-

Aproveito para solicitar a informação sobre o plano de pormenor para a
zona compreendida entre o sul da A2 5, poente da Rua D - Manuel Trindade
Salgueiro e o limite norte da Colonia Agrícola para quando a possibilidade de
consulta já com as alterações previstas no novo POMSem outro assunto, subscrevo-me
Atentamente
Ricardo Sardo

https://srmailOl/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABAB68vfObkSanjyyD3N... 05-06-2013
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Porlicipo çóü integrado no di,:cv",jo pl)blico n05 tem105 do n"3 e 4 do A/ligo 77" do Oec;.·L",i n.·' 380/99, de 22 ele
setemt,ro. olf",rodo pelo Oec.-Lei n. v 4t;/200>, de 20 de fevereiro

Ex. me Senhor Presidente da
Cômma Municipal de ílhClvO

NOME

Junta

DATA:

de~reguesia

da Gafanha do Carm_o_______

04-06-2013
P~OCESSO eMI N," (" 4FtICA"",!:

RESIOÉNCfA:

o

Rua da Igreja, n. 4, Gafa~_ha do Ca_rm_o_ _ ____
CONT~IBUfNTE:

CAIITÃO Df CID~Mo / 8.

t. :

507072979

- - - - _ .,- -
Tl'LfFONE:

234391131

fiMAfL:

juntacarmo®g~ail.com
o executivo desta Junta de Freguesia, concorda de um modo geral com esta proposta de ReviSÉÍo do POM de IIhavo,
no entanto no ãmbito desta diSCussão publica. pretende apresentar 3 sugestões
• O Parq1.le ti« Margem Nascente do Cana.1 de Mira, ne Gafanha do Cermo. qUt:l "riera uma nova frente urbana
virada para a Ria, ni'lo deve terminar na Rua Mestre Daniel Gonçalves, mas deve prolongar-se até ao limite sul
da Freguesia , através da rua existente (Rua Ant6nio Louro). atribuindo mais justiça a este Plano. pois todos os
proprietários daqueles terrenos serao abrangidos;
- Sugsrimos Qlle a área urbana d", R. da Saudade. sBja prolongada pera sul. abrangendo a R. dos Diamantinos
(rua paralela) uma vez que esta foi construlda graças a cedéncia dos proprietários desses terrenos:
- Sugerimos também que seja urbanizada a R. do Apolinário até à R. dos Salvadores, ligando a malha urbana
da Rua Joao Marques até à Rua da Cacilda. cumprindo desta forma uma promessa dos autarcas Que nos
antecederam para com os proprietários que doaram esses terrenos.

Oi! 131

)

0

ílhavo

Plano Diretor
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O B S E RVAÇ O ES O ~ U G ESY-ÕE S

Participação integrodo no disc lJs.s.oo put>,licO no~ 'ermos d o n"J e 4 do Arligo 77" do Dec.-lef n. «> 380{99 d e 27 (I
setembro. olterado pejo Dec.·1.el ll. o 46/2009. de 20 de teverei,o

Ex.mo Sen h or Presidente da
Cãrnam Mu nic ipal de Ilh ovo
DATA:

NOME:

CIDIHC - A SSOCIAÇÃO C fVICA

I.

4/6/20 13
P roCESSO

RESJotNCIA:

eM' N. " r, -r,,,-.. ','ri!:

T rav. Ba rtolomeu D ias , sJn
COWkJBUIN1f.:

CARrAo DE. C IDADÃO I B. I.:

THEFOHf:

51 0351 700
EMAI~:

cidihc@grnai l.com

o CID IH C - Coletivo de Intervenção n a Defesa dos Interesses dos Habitantes da
Coutada, em representação d os seus associados, vem p or este m eio apresentar
as suas reclamações e sugestões relativas à revisão do PDM de ílha v o.

irrelevante, pois os novos edifícios terão de respeitar sempre os alinhamento s em vigor. Não
faz sentido, por isso, aumentar a área edificável na malha urbana! rural exi stente .
Da desadequação dos argumentos se conclui que a integração em área urbana das área s
referidas ne ste ponto não terá nenhum efeito prático ao nível do que é pretendido . Porém,
terá um impacto significativo no IIVII dos proprietários dos lotes abrangidos sem qualquer
contrapartida . Pelos motivos apontados, somos contra esta ação.

3.

Manutenção dos objetivos dos Equipamentos Tu rísticos, nomeadamente a Marina da
Barra, os Empreendimentos Turísticos da Quinta da Boavista e da Vista Alegre

Rejeitamos completamente a pretensão de consignar a construção da marina da Barra nos
moldes de scrito s no Plano. Este projeto foi já por demais criticado e reprovado por várias
entidades devido ao seu impacto negativo.
Tal como já foi referido neste texto , também aqui estranha-se a ausência de estudos que
demonstrem a necessidade e a viabilidade deste projeto . Se tais estudos fossem apresentados
revelariam que a pressão ambiental, funcional e urbanística exercida na região estaria além
dos limites do tolerável. Além di sso, a dimensão e características do projeto são desadequadas
à realidade do local de intervenção. O município, comprometido com o pagamento e a
manutenção das numerosa s obras que têm sido feitas nos últimos ano s, não tem capacidade
para suportar um investimento deste quilate.
Também aqui contestamos a realização este equipamento.

Página Web 1 de 1

FW: Participação no processo de consulta pública do PDM de Ílhavo
geral@cm-ilhavo.pt
Enviado:
Para:
Cc:
Anexos:

quarta-feira, 5 de Junho de 2013 10: 26
presidente
dpup@cm-ilhavo.pt; Beatriz Martins
PARTICIPACAO_CIDIHC.pdf (416 KB)

De : Coletivo de Intervenção na Defesa dos Interesses dos Habitantes da Coutada [cidihc@gmail.com]
Enviado: quarta-feira, 5 de Junho de 2013
Para: geral@cm-ilhavo.pt
Assunto: Participação no processo de consulta pública do PDM de Ílhavo

Envia-se em anexo formulário preenchido com a participação do CIDIHC no processo de consulta
pública do PDM de Ílhavo.
A Direção,
António Mesquita

Coletivo de Jlltervellção de Defej'a dos IlIteresse!!' dos f1abilallfes da COlitada
Associação Cívim

t""''''\/I

BI/rloloml!u 0;11.' - 3IHI/-J 13 fIIwl'lJ
Pes,'oll cole/h'l/ n' 5/1/35/ 7()(J

https: //srmailOl /owal?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABAB68 vfO bkSanjyyD3N... 05-06-2013
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RECLAMAÇÕES, OBS ERVAÇÕES OU SUGESTÕES
Participaçõo integrado no discussõo público nos termos do n03 e 4 do Artigo 7r do Dec. -Lei n.o 380/99, de
22 de setembro. alterado pelo Dec.-Lei n.O 46/2009. de 20 de fevereiro

EX.mo Senhor Presidente da
Câmara Mun icipal de ílhavo

NOME: José Marinho Voz/Partido Socialista
RESIDÊNCIA:

- DATA: 5 de Junho de 2013

Rua José Estêvão, 12, r/ch 3830lLHAVO

CONTRIBUINTE: 156220270

B. I.: 6283373

TELEFO NE: 917843404

EM AIL: marinhovaz@gmail.comou ilhavo@ps.pt

1. Sugere-se a reavaliação e alteração da classificação da zona do Jardim Oudinot,
quanto ao ruído (áreas sensíveis), uma vez que esta classificação inviabiliza
grande parte da s atividades que ali já se desenvolvem e outras que se possam
organizar no futuro no âmbito da dinâmica cultural do Concelho. Entendemos
também que é incompatível com a atividade atual do porto comercial sendo
esta , importante para o desenvolvimento económico a nível local, regional e
nacional .
2. Sugere-se a ampliação do espaço verde (UOPG03) ao longo da margem sul da
via de cintura portuária de modo a permitir a criação de um canal que possa
inclusivé ficar ligado a uma rede de parques urbanos da freguesia da Gafanha
da Nazaré .
3. Na Gafanha da Encarnação não se pecebe a au sência de um plano entre a
ponte da Barra e a zona da Bruxo, para a criação de uma frente urbana virada
para a ria à semelhança do que acontece a sul da referida zona da Bruxa .
4. Relativamente ao projeto de requalificação da margem nascente do canal de
Mira entre a Bruxo e o limite sul da Gafanha do Carmo, não é verificável

Hllavo
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FW: Consulta Pública da Revisão do PDM Ílhavo
geral@cm-illlaVO.pt
Enviado: quinta-feira, 6 de Junho de 2013 9:03
Para:
dpup@cm-ilhavo.pt
Cc:
presidente; Beatriz Martins
Anexos: RevisaoPDM l.pdf (355 KB)

De: ilhavo [ilhavo@ps.pt]
Enviado: quarta-feira, 5 de Junho de 2013
Para: geral@cm-ilhavo.pt
Assunto: Consulta Pública da Revisão do PDM Ílhavo

Exm o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
No âmbito da consulta pública acima referenciada junto em anexo Requerimento com observações e
sugestões ao documento da Revisão do PDM de Ílhavo.
Sem outro assunto, subscrevo-me com consideração,
José Vaz
Presidente do PS Ilhavo
ilhavo
PS ilhavo

- - Portugal
T : - F: - E. IIhavc@ ps .pl
www.ps .pt

As Pessoas Estão Primeiro

I People Come

First

Esta mensage m pode conter Info rmação con fidenci aI. Caso o receptor desta mensagem não seja o
destinalano indicado . e expressamente proibida a cóp ia ou endereçamento desta Informação a terceiros .
encontrando-se o receptor na obrig ação de destruir o presente e- mail e de Informa r de imediato o
em issor.
Thls message may conlain confidenlial informalion. and is intende d only fo r lhe individu ais nam ed. If yOu
are nol lhe IIllended recipienl you should nol drs lnbule or copy Ihis information and musl delele Ihls e-mail
from your syslem and nolify lhe sender immedrale /y
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NOME:

DATA:

Maria Teresa Rodrigues Lopes de Al meida

5/6/2013
PROCESSO CM' N." (SE APuCA vEr l:

RESIDÊNCIA:

Rua Bartolomeu Dias, N° 19
CONTRIBUINTE:

158194853

CARTÃO DE CIDADÃO /

B. 1.:

5633831

TELEFONE:

9657 10123

EMAIL:

mteresa.r.l.almeida@gmail.com
Venho por este meio apresentar as minhas reclamações relativas à proposta de alteração do PDM de ílhavo
nos seguintes pontos:
1° - Proposta de aumento da profundidade do lote edificável de 30 para 40 metros

É de lamentar esta proposta , bem como toda a argumentação apresentada em seu favor. É uma proposta que
não traz qualquer beneficio aos munícipes , bem pelo contrário. A autarquia de ílhavo que já penalizou os seus
municipes nas taxas de IMI, agravadas por ter recorrido ao PAEL, vem agora tentar obter uma fonte extra de
financianciamento aumentando a profundidade dos lotes urbanos. É, pois , o taxar das pequenas hortas e
pomares que ajudam ao equilíbrio do orçamento familiar. A isto se resume a verdadeira finalidade desta
medida , por isso profundamente lesiva dos interesses dos municipes . Esta proposta pOderá fazer sentido se
apenas aplicada à nova construção e não à existente, sendo por isso de interesse reduzido nas zonas urbanas
edificadas . A integração na malha urbana existente dos novos edifícios é o que verdadeiramente condiciona a
sua edificação e não a profundidade do lote.
2° - Proposta de ampliação da zona Industrial da Mota
A zona da Mota não precisa de ser aumentada, como qualquer municipe de passagem por lá pode constatar.
Se já de si não tem a ocupação lotada como querem fazer crer, na atual conjuntura económica a tendência é de
diminu ição dessa ocupação, por risco de falência de empresas nela situadas. Dado que o tempo é de vacas
magras, o que se impõe é a racionalização da utilização dos recursos existentes. A zona Industrial da Mota
precisa eventualmente de ser reabilitada, por um lado investindo na melhoria da qualidade do seu espaço, o
que tornará a zona certamente mais atrativa para novas empresas , e por outro lado optimizando-se a utilização
do espaço disponivel existente. Uma contribuição importante para a qualidade do espaço envolvente é a
preservação da zona da Mata Nacional e não a sua destruição como na atual proposta de PDM se pretende.
3° - Proposta de construção do equipamento t u rístico Marina da Barra
Esta proposta megalómana, velha de vários anos, já na sua versão iniciai completamente desadequada, em
dimensão e implantação, para a zona envolvente , se foi rejeitada no passado por estes mesmos motivos e por
haver fortes dúvidas relativamente á sua viabilidade porque ressurge agora? A envolvente mudou? A procura
turistica e de equipamentos deste tipo nesta zona aumentou? O contexto atual é favorável investimentos
avultados sem garantia de retorno?
Este projeto vem, para além disso, destruir um bem muito querido aos habitantes da região de Aveiro e a
quantos procuram esta zona para lazer - Toda a beleza do espelho de água da ria na zona da praia da Barra.
Não é a ria uma zona de paisagem protegida? Os munícipes de ílhavo têm direito à usufruir da sua ria: dela,
nela e com ela vivem todo o ano. Não precisam de uma marina para os seus veleiros e iates que na sua grande
maioria não possuem. A praia da Barra já está infelizmente muito degradada pela pressão da oferta de
. alojamento turístico estival para uma procura que vem diminuindo. Por todos estes motivos , como munícipe de
ílhavo, contesto esta proposta que nos rouba a ria.
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FW: Participação no processo de consulta pública do PDM de Ílhavo
geral@cm-ilhavo.pt
Enviado:
Para:
Cc:
Anexos:

quinta-feira, 6 de Junho de 2013 8: 59
dpup@cm-ilhavo.pt
Beatriz Martins
PDM_Ilhavo_ Consulta_Publi~ l.pdf (370 KB)

De: Teresa Almeida [mteresa.r.l.almeida@gmail.com]
Enviado: quarta-feira, 5 de Junho de 2013 23:40
Para : geral@cm-ilhavo.pt
Assunto: Participação no processo de consulta pública do PDM de Ílhavo

Em anexo envio o formulário de participação na discussão pública da proposta de PDM de Ílhavo
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FW: PDM Ilhavo
do pg u@cm-jlhavo. pt
Enviado: quinta-feira, 6 de Junho de 2013 8:53
Para:
dpup@cm-ilhavo.pt
Anexos: digo 13. pdf ( 174 KB)

Bom dia , João José
Não sei se o Sr. Presidente já lhe enviou esta participação, que veio com o meu conhecimento, mas cá vai .
Até já,
Noémia

De: Nadia Cardoso [mailto:nadiaccardoso@gmail.com]
Enviada: quarta-feira, 5 de Junho de 2013 20:28
Para: presidente
Cc: dopgu@cm-ilhavo.pt
Assunt o: PDM I1havo
Exmo. Senhor Presidente,
Em anexo segue sugestão que poderá vir a resolver a questão do licenciamento da habitação dos meus pais, na
Gafanha da Nazaré, tendo como processo o nº P312;06.
Os meus cumprimentos

Nadia Cardoso
Rua Santa Mafalda, N° 5A
3830-607 Gafanha Nazaré
E-mail: nadiaccardoso@gmail.com
Telf. 234285772
Fax:234285697
Telm.931621535
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Participaçõo integrado no discussõo público nos termos do n03 e 4 do Artigo 7r do Dec .-Lei n.o 380/ 99, de 22 de
setembro, alterado pelo Dec.-Lei n. ° 46/2009, de 20 de fevereiro

Ex. m o Senhor Presidente da
Câmara M unic ipa l de ílhavo

NOME:

DATA :

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de ílhavo

05/06/2013

RESIDÊNCIA:

PROCESSO CMI N. · (SE Af'UCAVEt):

Av. Dr. Mário Sacramento - ílhavo
C ONTRIB UINTE:

CARTÃO DE CIDADÃO / B. I .:

501355626

TELEFONE:

234320125

EMAIL:

direccao@bvilhavo.pt
EX.mo Sr. Presidente da Câmara
Como sabe esta Associação de Bombeiros, é detentora do direito de usufruto de um
terreno na Sr a dos Campos. Como também sabe, e apesar de imaturos, a Associação
sempre teve projetos de utilização do terreno para a construção de edifícios ligados

à formação de bombeiros.
Com esta nova versão do PDM , que agora está sujeita à discussão pública, o terreno em
causa passa a ser classificado como "espaço florestal de produção" , o que no nosso
modesto entendimento inviabiliza os nossos projetos futuros ,
Assim , solicitamos que o terreno em causa deixe de ter esta classificação e passe a ter
a de "Espaço de Uso Especial - Equipamentos e Infraestruturas", ou outro que entenda
mais adequado, mas que permita as nossas pretensões .
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FW: PDM Bombeiros terreno Colonia Agrícola
presidente
Enviado:
Para:
Cc:
Importância:
An exos:

quinta-feira, 6 de Junho de 2013 9:26
dpup@cm-ilhavo.pt; Beatriz Martins
Secretaria Presidente
Alta
PDM terreno Bombeiros Col~1.pdf (245 KB)

De : helder A [hbartolomeu@netcabo.pt]
Enviado: quarta-feira, 5 de Junho de 2013 23:17
Para: presidente
Assunto: PDM Bombeiros terreno Colonia Agricola

Caro Presidente
embora neste momento ,não tenhamos qualquer
projecto para o terreno da Colonia agricola, gostaríamos
de ver salvaguardada ,a possibilidade, de mais tarde
podermos edificar ,qualquer tipo de construção,
sempre ligada aos Bombeiros
nesse sentido, anexo o Pedido

abraço
helder

Cl1mp s

helder bar t o lomeu
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Participaçõo integrada na discussõo pÚblica nos le rm o s do n03 e 4 do Artigo 77° do Dec.-Lei n.o 380/99. de 22 de
setembro, allerado pelo Dec.- Lei n. o 46/2009, de 20 de fe vereiro

Ex mo Senhor Presidente da
Câmara Municipa l de ílhavo
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Par1icipaçõo integrada na discussõo pública nos termos do n03 e 4 do Ar1igo 77° do Dec.-Le i n.o 380/99, de 22 de
setem bro, alterado p e lo Dec.-Lei n.o 46/2009, de 20 d e fevereiro

Ex mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de ílhavo

NOME:
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Municípita de ílhavo
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Núc leo Regional de Aveiro
da Q uercus - A.N.C.N.
Ap . 36 3: 3811-905 AVEIRO
Te!. 966 5513 72
As sociação com Estotuto
de Utilidade Pública

Ex

oO2 6 1 9 O5-06-1 3

V. a Ref.:

o

mo

Senhor Presidente da

Câmara Municipal de Ílhavo
Av . 25 de Abril
3030-044 ÍLHAVO

Data:

~iÇJ .U]
~~. / C't5 i //

NIPG

I

-:

SAI
OOPGU

p----1..
N .a Ref.: 0605DRl/13-E

Data: 2013-06-05
Registada c/ AR n.o RC 5359 6485 1 PT

Assunto: Reclamações, observações e sugestões à Revisão do PDM do Concelho de Ilhavo, no
âmbito da participação integrada na discussão pública nos termos do n.o 3 e n.o 4 do Art.o 77.° do
Dec.-Lei n.o 380/99 de 22 de setembro, alterado pelo Dec.-Lei n.o 46/2009, de 20 de fevereiro.

Ex.

mo

Senhor Presi dente da Câmara Mun icipal de Ílhavo,

NOME: Direção do Núcleo Regional de Aveiro da Quercus - Associação Nacional de Conservação
da Natureza
DATA: 2013-06-05
RESIDÊNCIA: Apartado 363, 3811-905 AVEIRO
CONTRIBUINTE/ NIPC : 501736492
TELEFONE: 966551372
Email: aveiro@quercus.pt
Vimos por este meio apresentar aS nossaS reclamações, observações e sugestões no âmbito
da participação integrada na discussão pública da Revisão do PDM do Concelho de Ílhavo, as quais
abaixo desenvolvemos por referência a cada um de 3 dos objetivos/ações específicas
mencionados no documento "Sumário executivo", designadamente:
«3 - Manutenção dos objetivos dos Equipamentos Turísticos, nomeadamente da Marina da
Barra, os Empreendiment os Turísticos da Quinta da Boavista e da Vista Alegre»;
«4 - A Iteração da Rede Viária Estruturante, acabando com a Via de Cintura Externa à
cidade de Ílhavo (que é substituída pela Via de Cintura Interna Nascente e pela Via de Ligação
entre a Zona Industrial das Ervosas e a Z ona Industrial da MarGrês / Quinta Nova), acabando
com a Via de Acesso a Vagos na Gafanha D' Aquém (que é substituída pelo canal da Estrada
Florestal N°1) e assumindo a nova Ponte sobre o Canal de M ir a da Ria de Aveiro a sul da Gafanha
do Carmo (no limite com o Município de Vagos)>>;
«6 - Valorização urbana e ambiental da margem nascente do Canal de Mira da Ria de
Aveiro, na Gafanha da Encarnação (desde a Ponte da Barra) e na Gafanha do Carmo (até ao limite
sul do Município)>>.
No Sumário executivo, como justificação/fundamentação do:

1. Ob jetivo 3 , designadamente no tocante à «Marina da Barra»:

É referido:
Quercus-Aveiro: Ap. 363: 3811-905 AVEIRO; aveiro@guercus.pt; http://aveiro.guercus.pt I.
1/5
Quercus - A.N.C.N.: NIPC 501736492; Ap. 4333: 1503-003 LISBOA; Quercus@guercus.pt; http://www.guercuspt I.
E130605DR1-0bserv-Sug-PIDP-Revisao-PDM-Ilhavo.docx

«Dando continuidade à elaboração do Plano de Pormenor tramitado (2003), encontra-se em
processo de consolidação a proposta de reformulação da Marina da Barra. Mantém-se a proposta
de concretizar a Marina da Barra através da elaboração de um Plano de Pormenor, conforme
objetivos e parâmetros definidos na UOPG 02 (Anexo 2 - Regulamento). Conforme já tinha sido
referido a Marina encontra-se prevista no PROT-C: "0 núcleo urbano de Aveiro é o aglomerado
mais importante da sub-região, concentrando funções de carácter direcional, ensino superior e
serviços avançados a um tecido empresarial ainda pujante e a proximidade a um porto de mar,
localizado no concelho de Ílhavo (mercadorias e pesca) cuja competitividade foi altamente
potenciada com a construção dos acessos ferroviários, mas a qual depende ainda da conclusão de
obras de drenagem, canais navegáveis e cais de acostagem e marina." (pág. 73 da Proposta do
PROT-C, Maio 2011)>>
mas como se verifica, tal referência no PROT-C é meramente circunstancial e acessória, não
n~m apoiando auo.lguer espécie de construçeo hnbitaciol1o! em área de Domínio Ptíblico
Marítimo, plano de água e área que está mesmo classificada na «Carta das zonas ameaçadas pelas
cheias» (documento IH.1) contida na documentação de revisão deste PDM, e, para além das
razões superiormente invocadas pela administração publica regional e/ou nacional que conduziram
ao chumbo do anterior Projeto da Marina da Barra, abrangendo a mesma área, em sede de
avaliação do seu impacto, nas suas várias vertentes, consideramos que:

t"l?ferindo

1.1. É megalómano e insustentável que se proponha transformar em solo rural de alguma
forma urbanizável - mesmo que classificado como «Espaço de Ocupação Turística» (Art.o
38.° na Secção V do Regulamento), toda a área (58,14ha) que é atualmente do Domínio
Público Hídrico, designadamente a que está integrada na proposta UOPG n.o 2 - Marina
da Barra, e que como está este PDM seja aprovado/ratificado por entidades de
administração territorial de nível superior - regional e/ou nacional;
1.2.

É megalómano e anacrónico que Se preveja para a UOPG n.o 2 - Marina da Barra,
transformar uma área húmida total de 58,14ha numa zona de construção,
designadamente com parâmetros urbanísticos de «área molhada superior a 50% da área
total», «denSidade habitacional máxima: 8 fogos/ha», «índice máximo de ocupação:
0,07», «índice máximo de utilização: 0,18», estabelecendo-se os objetivos de nela
instalar «comércio e serviços de apoio», «construção de um estabelecimento hoteleiro»,
«construção de habitação», como descrito no Anexo H do Regulamento, tudo na área que
é hoje:
i)

Um plano de água ou uma zona classificada como zona ameaçada pelas cheias;

ii) Uma área detentora de vários habitats classificados pela Diretiva Habitats no
âmbito da Rede Natura 2000;
iii) Uma importante área de alimentação para diversas espéces de aves limícolas
protegidas ao abrigo da Diretiva Habitats;
iv) Zona que na carta de Condicionantes (carta 1.3.1) está integrada como área de
Recursos Ecológicos;
v)

Área da Laguna de Aveiro da Reserva Ecológica Nacional (carta 1.3.2);

vi) Zona de Proteção Especial (PTZPE0004) de acordo com o Decreto-Lei n.o
384-B/99;
duplicando a área da Barra (duplicando grosso modo a sua largura), o que contraria no seu
todo alguns dos ob jetivos lá vertidos, designadamente:
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~
«. Valorização da relação dir eta da atual área urbana da Barra com a água do
Canal de Mira da Ria de Aveiro;
· Qualificação urbana e ambiental;
· Integração na Barra - praia e aglomerado urbano - garantindo a recíproca
sustentabilidade urbana e ambiental;
· Valorização das acessibilidades à Praia da Barra.»;
1.3. De uma vez por todas, quem gere o ter ritório e elabora políticas, planos ou programas
tem que compreender e interiorizar que os adjetivos "Qualificar" e "Valorizar" , quer
ambientalmente quer urbanisticamente, não são smónimo de "construir" , "urbanizar" ou
"terraplanar", significando exatamente o contrár io, pelo que, a qualificação urbana e
ambiental da Barra, ou a valorização da Barra com ü Canal de Mira não se conseguem com
o aumento de área urbana nem com a destr uição da zona húmida.
Assim , não sendo nós contra o objetivo de construçâo duma marina no Concelho de Ílhavo
com uma forte vocação turística para veleiros e outras embarcações relativamente grandes, cuja
localização seja preferencialmente re lativamente perto do canal de entrada/saída de ligação do
mar à Ria de Aveiro, ou seja, localizada no Canal de Mira a jusante da Ponte de Barra, e
cumprindo a parte essencial da visão e dos objetivos definidos, entendemos que:
./

No PDM deverá estar regulado que no atual Domínio Público Marítimo só poderão ser
construídas as part es da marina com o objetivo de atracagem e serviços técnicos
especializados de apoio às embarcações;

./

Qualquer construção de serviços de comércio, habitação e unidade hoteleira terá
que ser construída na área já hoje integrada em perímetro urbano, necessariamente
fora da zona húm ida;

./

A área de potencial implantação da marina deveria ser alterada para o lado nascente
do Canal de M ira, opção que nos parece muito melhor, mais acessível e funcional ~ara
a construção da área molhada e seca da pretendida marina, bem como com área mais
do que suficiente para a construção das áreas de acostagem , comércio, serviço s de
apoio e unidade hoteleira , mesmo que necessitando eventualmente de usar uma ptlrte
da área que está hoje integrada na área do Porto de Pesca Costeira.

2 . Objetivo 4, designadamente no tocante à «nova Pont e sobre o COMI de Mira da Rif . de
Aveiro a sul da Gafanha do Carmo (no limite com o Município de Vagos}» :

É referido:
«Deste modo, como forma de completar e complementar a Rede Municipal Estruturante
propõe-se o desenvolvimento das seguin tes vias municipais:

c. .)
•

Ponte Intermunicipal entre os Municípios de Vagos e Ílhavo , funcionando como acesso
alternativo às Praias : Ílhavo - Barra e Costa Nova e Vagos - Praia da Vagueira.»

Relativamente à possibilidade de se poder constr uir esta nova ponte com possibilidade de
utilização por veículos motorizados , consideramos :
2.1. Ser completamente economicamente desajustado e insustentável que se preveja a
necessidade da mesma para uma língua de areia que está em forte risco de desaparecer
a longo pr azo (dezenas de anos):
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2.1.1. Salvo se existirem operações de intervenção e defesa da costa nesta área que são
cada vez mais economicamente insustentáveis;
2.1.2.Área em que Já houve opiniões expressas de dirigentes de estruturas regionais da
administração, de que se deveria ponderar se não é economicamente mais
justificável haver uma regressão habitacional, expressão designadamente aplicada à
povoação da Praia da Vagueira;
2.1.3.Considerando que existem duas pontes alternativas a menos de meia dúzia de
quilômetros - a Ponte da Barra e a Ponte da Praia da Vagueira;
2.1.4.Que provocará uma ainda maior pressão e congestão de tráfego por veículos
motorizados, não sô nas povoações da Costa Nova do Prado como da Praia da
Vagueira, bem como na estrada que interliga ambas, designadamente nas épocas de
habitual veraneio.
Assim, parece-nos que é em sede desta revisão do PDM que se deve anular mais esta
possibilidade de dispêndio de dinheiro público em infraestruturas cujos objetivos em nada
servem para melhorar a capacidade de desenvolvimento econômico do Concelho, nem a sua
salubridade (recordamos que grande parte da Gafanha do Carmo ainda nem sequer está servida
por saneamento público, sendo este aspeto ainda mais grave por ser área de máxima infiltração).

3. Objetivo 6. designadamente no tocante à referida «valorização urbana»:

É referido:
«De acordo com a proposta de Requalificação Ambiental e Gestão de Habitats da Margem
Lagunar da Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo (Relatório REN - Anexo), pretende-se
tornar esta área numa zona aprazível de lazer e contacto com a natureza, promovendo um estilo
de vida saudável com o máximo respeito pelo ecossistema e simultaneamente recuperar e
requalificar uma área ambientalmente degradada. Pretende-se que a ocupação destas áreas seja
concretizada através da elaboração de dois Planos de Pormenor, conforme objetivos e
parâmetros definidos na UOPG 04 - Zona Norte e UOPG 07 - Zona Sul (Anexo 2 - Regulamento)>>
Relativamente à possibilidade de se poder construir novas casas na denominada «Faixa de
Remate Urbano/Frente Ria», consideramos:
3.1. Ser profundamente errado - no âmbito de diversos valores, como os económicos (por
exemplo, pela necessidade de expansão do saneamento, pela eliminação de quintais e
hortas privados), e de sustentabilidade ambiental -, permitir-se nesta revisão do PDM a
possibilidade de expansão dos atuais (anteriores) perímetros urbanos para o exterior da
orla mais exterior dos mesmos relativamente ao seu centro, conquistando terreno a
áreas que estão atualmente classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou
Reserva Ecológica Nacional (REN):
3.1.1. Cortando com novas estradas e permitindo a construção de casas e/ou
estabelecimentos comerciais em áreas que são atualmente hortas, quintais ou
terrenos agrícolas contíguos e adjacentes a habitações existentes;
3.1.2.Permitindo a destruição de áreas razoáveis de quintal ou horta adjacente às
habitações, para além dos seus eventuais jardins, devido à necessidade e tendência
crescente de recurso a este tipo de utiliLação local por famílias que vivem em áreas
urbanas, designadamente devido à necessidade de manutenção duma mínima
capacidade de produção local, para uma maior sustentabilidade alimentar com
recursos locais e mais saudáveis:
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3.1.3 . Apesar da pressuposta valorização paisagística para quem olhe de longe (do lado
poente do Canal de Mi r a) ou mesmo de perto , em passeio na Ciclovia do Caminho do
Praião , pressuposta porq ue não é de consenso comum de que os t errenos agrícolas ou
mesmo as áreas de conservação silvestre não sejam por si só fortemente
valorizadoras da paisagem , por oposição a frentes de casas que até por não serem
construídas com fortes rest r ições arqui tetónicas muitas vezes contribuem
fortement e para a desvalorização paisagística.
Assim , genericamente consideramos que nesta r evisão do PDM apenas deve ser considerada
a possibilidade de edifi car em novas áreas dentro do interior da orla exterior do atual perímetro
urbano construído, mas com parâmetros de loteam ent o mini mamente razoáveis , que permitam a
edificação com possibilidade de, para além de logradouro/jardim em frente às casas com
profundidade variável , as mesmas possam ter áreas de quintal , horta razoavelmente grandes,
como é culturalmente habitual em muitas das povoações do Concelho de Ílhavo , para além das
hab itações poderem ser constr uídas com uma or ientação recomendável par a melhorar a sua
utilização confortável mas energeticamente eficiente.
Agradecendo desde já toda a atenção dispensada,
P'IA Direcção do Núcleo Regi onal de Ave ir o da Quercus - A.N.C.N .,
O Secretário ,

~~~
(Paulo da Cruz Almeida)
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