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1 - Introdução

O presente documento promove a atualização da versão de dezembro de 2012 (Anexo 3).
Após a aprovação do parecer final na 7ª CMC, em 25/01/2013 (Anexo 1) à proposta de delimitação
dos perímetros urbanos e das áreas a excluir da REN, a CCDR-C e a CMI instruíram o processo para
efeitos de agendamento da CNREN, que foi enviado em 13/02/2013. Foram solicitados vários
documentos complementares para completar o processo.
Foi emitido, na 8ª CMC (15/04/2013), à proposta de Revisão do PDM de Ílhavo, parecer favorável
condicionado à integração dos contributos e reformulação da proposta, podendo submeter o processo
a procedimento de discussão pública.
A Câmara Municipal de Ílhavo, em reunião de Câmara de 17 de abril de 2013, deliberou por
unanimidade aprovar a abertura de um período para a Discussão Pública da Proposta de Revisão do
PDM de Ílhavo. A deliberação foi publicada na 2ª série do Diário da República (Aviso nº 5608/2013,
DR nº 81, de 26 de abril, estabelecendo-se um prazo de 30 dias seguidos, utilizando os sete dias da
semana de forma a facilitar a vida aos cidadãos que têm dificuldade de proceder à consulta dos
documentos nos dias úteis. O período para formulação de sugestões e prestação de informações
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento da referida
Revisão, decorreu de 07 de maio a 05 de junho de 2013.
A Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional (CNREN), emitiu parecer favorável, na 43ª
reunião ordinária (Anexo 2) 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).
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2 - Nota explicativa para a instrução do processo de delimitação da REN para
efeitos de aprovação
Conforme já referido, no dia 27 de maio de 2013 realizou-se 43ª reunião ordinária entre a Comissão
Nacional da Reserva Ecológica Nacional, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro e o Município de Ílhavo, da qual resultou parecer favorável à proposta de delimitação da
REN de Ílhavo, elaborada em simultâneo com a revisão do PDM. Durante a reunião foram suscitadas
algumas questões relacionadas com a memória descritiva que foram posteriormente corrigidas e que
constam neste documento.
Durante o processo de delimitação da REN houve áreas propostas para exclusão que não foram
aceites pela CCDRC, de acordo com a ata da 7ª CMC realizada no dia 25 de janeiro de 2013 (E15,
E34, E13, E16 e E21) e outras que foram anuladas por correção pois não apresentavam
características de zonas ameaçadas pelas cheias (as áreas C3, C30 e C31). Relativamente à área C
32 foi anulado o sistema zonas ameaçadas pelas cheias, mantendo-se como área para desafetação
os sistemas biofísicos: faixa de proteção e área de infiltração máxima. Deste modo, a fim de
estabilizar a numeração das áreas de exclusão aceites e a sua posterior representação em planta a
aprovar/publicar, é feita uma nova numeração das mesmas. É apresentado um quadro que faz a
correspondência entre a ordenação anterior ao parecer favorável da CNREN (que é apresentada em
toda a memória descritiva) e a ordenação nova (apresentada na planta para aprovação e publicação).

A renumeração incide então apenas nas áreas aceites, é sequencial e é mantido o prefixo de acordo
com a sua tipologia de ocupação (comprometidas ou expansão), conforme quadro abaixo.

PROPOSTAS DE EXCLUSÃO
Nº. de Ordem da memória
Nº de ordem para efeitos de
descritiva
aprovação
C1

C1

C2

C2

C3

anulada

C4

C3

E5

E1

E6

E2

E7

E3

C8

C4

E9

E4

E10

E5

E11

E6
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PROPOSTAS DE EXCLUSÃO
Nº. de Ordem da memória
Nº de ordem para efeitos de
descritiva
aprovação
E12

E7

E13

não aceite

C14

C5

E15

não aceite

E16

não aceite

E17

E8

E18

E9

E19

E10

E20

E11

E21

não aceite

E22

E12

E23

E13

E24

E14

E25

E15

E26

E16

E27

E17

E28

E18

E29

E19

C30

anulada

C31

anulada

C32

C6

C33

C7

E34

não aceite
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ANEXO 1: Extrato da ata da 7ª CMC
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ANEXO 2: Parecer da CNREN

Relatório da REN do Município de Ílhavo | Junho de 2013

6

ANEXO 3: Memória descritiva e justificativa
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Relatório da Reserva
Ecológica Nacional de
Ílhavo
Memória descritiva e justificativa - proposta
de áreas de exclusão e de redilimitação da
REN
09 de dezembro de 2012

1 - Introdução

O presente documento constitui a proposta de memória descritiva e justificativa da Reserva Ecológica
Nacional do PDM de Ílhavo, integrando as propostas de exclusão e de redilimitação da REN do
Município de Ílhavo, apresentados no âmbito do processo de revisão do PDM de Ílhavo.

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) encontra-se estabelecido no D.L. n.º
166/2008, de 22 de Agosto, nos termos do qual a competência para a elaboração da proposta de
delimitação da REN é atribuída à Câmara Municipal, devendo a CCDR e as Administrações de
Região Hidrográfica (ARH) fornecer-lhes a informação técnica necessária para esse efeito.

A planta de delimitação da REN do Município de Ílhavo foi elaborada à escala 1:15 000, e é
acompanhada da presente memória descritiva, tendo por base:
- a delimitação das áreas incluídas na REN Bruta (CCDR-C, DEZ2012), indicando as suas
diferentes tipologias;
- as áreas de exclusão da REN, a sua fundamentação e a indicação do fim a que se
destinam.

Relatório da REN do Município de Ílhavo | 09 de dezembro de 2012

2

2 - Antecedentes
2.1 - O PDM de Ílhavo
O Plano Director Municipal de Ílhavo (PDM) foi elaborado entre 1990 e 1998, tendo sido aprovado
pela Assembleia Municipal de Ílhavo em 11 de Dezembro de 1998 e ratificado pelo Governo em 12 de
Outubro de 1999, entrando em vigor em 05 de Novembro de 1999, após a sua publicação em Diário
da República (Resolução do Conselho de Ministros nº 140/99, DR nº 258/99 de 05 de Nov). A
Câmara Municipal de Ílhavo deliberou em 18 de Novembro de 2002 preceder à Revisão do PDM de
Ílhavo, tendo sido constituída a Comissão Mista de Coordenação em 22 Julho de 2003 (DR nº 187 de
14 de Agosto de 2003).

2.2 - A Planta da REN
A Reserva Ecológica Nacional (R.E.N.) é um instrumento de ordenamento que foi criada pelo
Decreto-Lei 321/83 de 5 de Junho e revogado pelo Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, alterado
pelo Decreto-Lei nº 213/92, de 12 de Outubro, e pelo Decreto-Lei nº 79/95,de 20 de Abril. O DL nº
180/2006 de 6 de Setembro procedeu a uma alteração preliminar do Regime Jurídico da REN, que foi
alterado pelo DL nº 166/2008 de 22 de Agosto.

A delimitação da REN no concelho de Ílhavo encontra-se aprovada pela Resolução do Concelho de
Ministros nº 112/96, de Julho, entretanto alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000
2

de 7 de Julho. No Município de Ílhavo a área afeta à REN é de cerca de 37 Km , ou seja,
2

aproximadamente 50% da área total do Município (73,45 Km ).

2.3 - Revisão da Planta da REN - Concertação com a CCDR-C
Relativamente ao processo de concertação com as entidades da CMC, foram realizadas as seguintes
reuniões setoriais de trabalho com os representantes da CCDR-C:
 CCDR-C (Coimbra) - Cartografia:
- Cartografia Base - delimitação da REN (Drª Emília Amorim) - 28/04/2004;
- Cartografia Base - delimitação da REN (Drª Emília Amorim) - Set. de 2004;
- Envio da base cartográfica à CCDR-C - 07/10/2004;
 CCDR-C (Aveiro):
- Reunião de programação de trabalhos - (Arqº Alfredo Sousa) - 08/09/2004;
 Reunião na CM Ílhavo - 04/03/2004 - reunião com Drª Fernanda Praça, Engº Mota Lopes (CCDR-C
Coimbra), Arqº Alfredo de Sousa (CCDR-C Aveiro), Arqª Noémia Maia, Drª Sofia Canas e Dr. João
José (CM Ílhavo)
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 Reunião na CCDR-C - 10/02/2005 - reunião sobre estado/evolução do processo da Revisão com
presença de: Engº Armando Basso, Engª Alice Azenha (CCDR-C - Coimbra), Arqº Alfredo de Sousa
(CCDR-C Aveiro), Arqº Noémia Maia e Dr. João José (CM Ílhavo);
 CCDR-C (Coimbra) - 23/02/2006 - envio da Carta da REN “Bruta” (digital revista)
 Envio à CCDR-C (Coimbra) de proposta de Planta de REN com base na proposta da REN Bruta 06/11/2006;
 Reunião na CCDR-C (Coimbra) - Engº Basso / Engª Alice Azenha / Presidente da CMI / João José discussão sobre as áreas propostas para desafectação da REN e perímetros urbanos - 23/11/2006;
 Reunião na CCDR-C (Coimbra) - Engº Basso / Engª Alice Azenha / Presidente da CMI / João José discussão sobre as áreas propostas para desafectação da REN e perímetros urbanos - 12/01/2007;
 Reunião CMI / Presidente da CMC (CCDR-C) - 23/05/2007 - reunião para clarificar notas emitidas
pelo representante da CMC (reunião de 03/05/2007);
 Reunião CMI / CCDR-C / DGF / DRABL (ICN não se fez representar) (Ílhavo) - 11/07/2007 abordagem conjunta aos vários assuntos pendentes com cada entidade;


Reunião CCDR-C / CMI (Coimbra) - 01/02/2008 - reunião para clarificar procedimentos de

elaboração dos Relatórios de Avaliação Ambiental Estratégica;
 Reunião CMI/CCDR-C (Ílhavo) - 01/04/2008 - articulação de áreas de REN;
 Reunião CMI / CCDR-C / DGF / DRAPC (ICN não se fez representar) (Ílhavo) - 28/05/2008 abordagem conjunta aos vários assuntos pendentes com cada entidade;


Reunião CCDR-C / CMI (Aveiro) - 11/11/2008 - alteração do representante da CCDR-C e

reprogramação de trabalhos;
 Reunião CCDR-C / CMI (Aveiro) - 14/11/2008 - entrega ao novo representante da CCDR-C de
todos os documentos respeitantes ao processo de Revisão do PDM de Ílhavo;
 Reunião CCDR-C / CMI (Aveiro) - 04/12/2008 - reunião para consolidação de elementos a enviar
para reunião sectorial (15 de Dez.);
 Reunião na CCDR-C (Coimbra) - 18/03/2009 - CMI - Presidente da CMI, Vereador Engº Marcos Ré,
Arqª Noémia Maia, João José; CCDR-C (Coimbra): Engº Moura Maia, Engª Cristina Tadeu, Engª Alice
Azenha; CCDR-C (Aveiro): Engº Vítor Pereira e Engº Ana Paula (CCDR-C); Assuntos: Programação
de trabalhos: ponto de situação dos trabalhos, representante da CMC, reunião sectorial,
 Reunião Sectorial na CCDR-C (Aveiro) - 06/04/2009 - CMI: Presidente da CMI, Vereador Engº
Marcos Ré, Arqª Noémia Maia, João José (CMI); CCDR-C (Aveiro): Engª Ana Paula; ARHC: Engª
Ana Paula Dinis e Arqº Alfredo Sousa; ICNB: Engº Gilberto Silva em substituição do Dr. Carlos
Ângelo; DRAPC - Engº Idílio Neto (avisou que não poderia comparecer, por se encontrar de férias) Assuntos: 1 - Relatórios e Propostas REN, RAN e ZPE; 2 - Novos perímetros urbanos e propostas de
exclusão; 3 - Regulamento e Planta de Ordenamento / As entidades emitiram pareceres sobre a
proposta apresentada. Iniciou-se um processo de concertação com as principais entidades: CCDR-C,
ICNB, ARH-C, DRAP-C, AFN.
 Reunião de trabalho com a CCDR-C (Aveiro) - 22/04/2009 - CMI: Drª Juliana Lopes e João José;
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CCDR-C (Aveiro): Engª Ana Paula; Assuntos: 1 - Visita de campo para esclarecimento de dúvidas
relativas aos documentos entregues; 2 - Articulação das peças desenhadas
 Reunião Sectorial com o ICNB (Dunas de S. Jacinto) - 11/05/2009 - CMI: Presidente da CMI, Engº
Ribau Esteves e João José; ICNB (Aveiro): Dr. Carlos Angelo; Assuntos: 1 - Validação dos limites
aprovados (ZPE Ria de Aveiro); 2 - Representação da ZPE da Ria de Aveiro; 3 - Documentos a
elaborar - Modelo de Relatório da Rede Natura 2000: 1ª Fase - Diagnóstico; 2ª Fase - Orientações de
Gestão para as disposições regulamentares;
 Reunião Sectorial com CCDR-C (CM Ílhavo) - 18/05/2009 - CMI - Drª Cláudia Campos e João José;
CCDR-C (Coimbra): Engº José Fortuna; CCDR-C (Aveiro): Engº Ana Paula Martins; / Assuntos: 1 Reprogramação de trabalhos (CMC/Sectoriais); 2 - Propostas de correcção/ajuste dos documentos
entregues;
 Reunião Sectorial com CCDR-C (Aveiro) - 16/11/2010 - CMI - Dr. João José; CCDR-C (Coimbra):
Drª Carla Velado; CCDR-C (Aveiro): Engº Ana Paula Martins; / Assuntos: 1 - Ponto de situação dos
trabalhos de concertação (AFN / DRAP-C / ARH-C / ICNB); 2 - Recomendações sobre processo REN
(Relatórios dos perímetros urbanos e de REN);
 Reunião Sectorial com CCDR-C (Aveiro) - 04/11/2011 - CMI - Dr. João José; CCDR-C (Coimbra):
Drª Carla Velado; CCDR-C (Aveiro): Engº Ana Paula Martins; / Assuntos: 1 - Ponto de situação dos
trabalhos de concertação (AFN / DRAP-C / ARH-C / ICNB); 2 - Entrega de pareceres do ICNB e AFN,
resultado do processo de concertação entre a CMI e estas entidades;
 Reunião com representantes da CCDR-C na CMI - 16/10/2012 - CCDR-C: Drª Margarida Bento, Drª
Carla Velado, Engª Ana Paula Martins, CMI: Drª Beatriz Martins e Dr. João José // Assuntos: 1 reprogramação dos trabalhos de Revisão do PDM de Ílhavo (em curso), no sentido da adequação à
RCM sobre a REN. Estes trabalhos terão como prazo: 10 dezembro de 2012;
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3 - Delimitação da REN Bruta
Conforme já foi referido a presente proposta de delimitação da REN é enquadrada pelos seguintes
diplomas legais:
• Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, sucessivamente alterado pelos
• Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de Outubro,
• Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro,
• Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril,
• Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de Outubro,
• Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro,
• Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto.

De acordo com a legislação aplicável, a REN “é uma estrutura biofísica que integra o conjunto de
áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante riscos
naturais, são objecto de protecção especial” (art. 2º, DL 166/2008).

Neste contexto, a REN proposta corresponde a uma utilização da Base que foi articulada com a
CCDR-C - pproposta de REN Bruta (CCDR-C, dez2012) - sujeita a adequação à legislação actual.

Esta nova delimitação da REN, resulta da afinação dos critérios técnicos de delimitação dos
diferentes ecossistemas da REN e de uma aplicação mais rigorosa destes critérios, com recurso a
informação sectorial mais rigorosa e em formato digital, complementada com trabalho de campo.

A proposta de REN Final apresentada corresponde à REN Bruta depois de retiradas as propostas de
exclusão. Obviamente que as exclusões da REN, tratando-se de uma nova delimitação, são
limitadas. Foi neste contexto que, na proposta de redelimitação apresentada, foram articulados os
perímetros urbanos que integram a proposta de Revisão do PDM de Ílhavo.
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4 - Metodologia de trabalho
No âmbito do processo de revisão da REN, e até à data de elaboração deste documento, foram
realizadas várias reuniões sectoriais com os representantes da CCDR-C com o objectivo de definir a
metodologia de trabalho a utilizar neste processo.
A redelimitação técnica da REN assentou na análise das características biofísicas do território do
Município de Ílhavo. Os ecossistemas apresentados foram cartografados tendo por base as cartas
planimétrica e altimétrica (ano 2000 com atualizações; escala 1:10.000) e ortofotomapas (relativos a
2008, produzidos na escala 1:5.000).
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5 - Ecossistemas identificados na REN Bruta

No âmbito da proposta de delimitação da “REN Bruta” elaborada pela CCDR-C (dezembro de 2012),
foram identificadas as seguintes categorias de áreas integradas em REN (DL nº 166/2008 de 22 de
Agosto):
 Leitos dos cursos de água;
 Zonas ameaçadas pelas cheias;
 Laguna de Aveiro e Faixa de Proteção;
 Áreas de máxima infiltração;
 Dunas;
 Praias;
 Faixa Marítima;
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6 - Proposta de áreas de exclusão da REN

A identificação das áreas de exclusão da REN (Fichas de exclusão da REN - Anexo I) resultam
tecnicamente da interseção/articulação entre a proposta de REN Bruta e os Perímetros urbanos
propostos. Referenciam-se duas áreas que pela sua génese, foram incluídas no processo de
desafetação, uma vez que estão integradas em espaço rural, não são REN no PDM em vigor, mas
integram espaços de equipamentos desportivos, religiosos e de lazer. Regista-se também que ao
analisar os perímetros urbanos propostos e a REN Bruta, resultaram áreas que na proposta de
Ordenamento são classificadas como Espaço Verde (EEM Urbana), não tendo sido assumidas como
áreas de desafetação.
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7 - Proposta de Redelimitação da REN
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Consideramos que a presente proposta de Redelimitação da Reserva Ecológica Nacional, revela um
forte equilíbrio entre os sistemas naturais a preservar e o modelo de ocupação territorial proposto.
Este equilíbrio ecológico e biofísico do Município de Ílhavo é reforçado pela integração da Reserva
Ecológica Municipal na proposta da Estrutura Ecológica Municipal de Ílhavo (EEMI).

Consideramos que esta proposta de Redelimitação da REN de Ílhavo apresenta condições para ser
aprovada e integrada no Plano Diretor Municipal de Ílhavo, pela sua integração e coerência,
revelando a realidade ambiental do Município de Ílhavo.

7.1 - Quantificação (ha) da REN por sistema biofísico

SISTEMA BIOFÍSICO

REN
Em vigor - 2000

REN BRUTA
CCDR-C - 2012

REN CMI - 2012

Leitos dos cursos de água / Cursos de
água e respectivos leitos e margens

-

20.65

20,65

Zonas ameaçadas pelas cheias / Zonas
ameaçadas pelas cheias

9,62

40,17

37,78

Área de ria e faixa de proteção/ Laguna /
Águas de transição e respectivos leitos

831,51

1168,26

1152,67

Faixa de proteção à Laguna

-*

141,26

134,36

Áreas de máxima infiltração / Áreas
estratégicas de protecção e recarga de
aquíferos

-

2218,27

2053,27

Dunas Litorais / Dunas Costeiras e dunas
fosséis

45,27

1844,21

1785,99

Praias / Praias

60,48

166,61

166,38

Faixa ao longo de todas a Costa Marítima,
cuja largura é limitada pela linha de
máxima preia-mar de águas vivas
equinociais e a batimétrica dos 30m. /
Faixa Marítima de Protecção Costeira

359,82

4835,59

4835,35
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TOTAIS:
Totais

(excluindo a área da
tipologia Faixa Marítima que não
sobrepõe com a tipologia Praia)
Área do Município
% de ocupação

4162,62

8956,63

8074,84

3802,8

3581,70

3405,85

-

7354

-

56,6

48,7

46,3

*- Faixa de proteção à Laguna está integrado, na REN em vigor, no sistema de proteção à ria de
Aveiro

Conforme poderemos aferir pelos valores do quadro, e como resultado da proposta de consolidação
dos perímetros urbanos do Município de Ílhavo, a proposta da REN da CMI difere da REN Bruta em
cerca de 4,9%, revelando, como já foi referido, uma enorme preocupação de equilíbrio entre os
sistemas naturais e o modelo de ocupação do território municipal adoptado.
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Anexo 1
Fichas das áreas de exclusão da REN
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Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Nazaré

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

1
ÁREA

3,1786 ha

Áreas de Exclusão da REN

1

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Áreas de Máxima Infiltração

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Área ocupada por armazéns e integrada no PP envolvente norte/poente da Gafanha da Nazaré;
2 - Colmatação da malha urbana;
3 - Delimitação coerente do perímetro urbano;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Nazaré

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

2
ÁREA

5,6650 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Áreas de Máxima Infiltração

2

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho de Ministros nº
112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de Julho;
2 - Área ocupada por Industria existente - BRESFOR;
3 - Delimitação coerente do perímetro urbano;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Nazaré

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

3
ÁREA

2,0506 ha

Áreas de Exclusão da REN

3

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada constitui atualmente um porto de recreio pertencente à rede municipal de
estruturas de apoio às atividades de recreio náutico - Marina Clube da Gafanha;
2 - Área integrada no Programa Polis da Ria de Aveiro, no Eixo - “Promoção e dinamização da vivência
da Ria”, e no âmbito dos projetos de “criação e beneficiação de estruturas de apoio às atividades de
recreio náutico” (RA 14);
3 - Estes equipamentos e infra-estruturas náuticas constituem importantes atrativos para o setor da
náutica de recreio;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Nazaré

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

4
ÁREA

25,9829 ha

Áreas de Exclusão da REN

4

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Dunas e Áreas de Máxima Infiltração

Equipamento em Espaço Rural

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho de Ministros nº
112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de Julho);
2 - Área integrada no atual PP da Colónia Agrícola e futuro PIER do Parque da Nª Sª dos Campos;
3 - Área integra vários equipamentos já construídos:
- Complexo Desportivo Municipal (GDG) e campos de treino;
- Parque de Campismo da Gafanha;
- Equipamento religioso - área do Santuário de Shoenstatt e áreas residenciais de Padres e
Freiras de Shoestatt;
- Piscinas municipais;
- Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER);
- Skate Parque;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

5
ÁREA

5,4681 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Áreas de Máxima Infiltração

5

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não era REN em vigor (Resolução do Concelho de Ministros nº 112/96, de Julho,
alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de Julho);
2 - Área de colmatação da malha urbana;
3 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
4 -Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e da
rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das áreas urbanas,

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

6
ÁREA

8,0087 ha

Áreas de Exclusão da REN

6

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Áreas de Máxima Infiltração

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho de Ministros nº
112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de Julho;

2 - Área das manchas nº 6 e 9 está integrada no PP da Gafanha da Encarnação Norte, no qual se
pretende:
- Desenvolvimento de uma solução urbanística que aposte na consolidação da estrutura
edificada preexistente - particular atenção para a Rua Professor Francisco Corujo;
- Criação de uma estrutura verde de recreio e lazer que contribua para a requalificação do
ambiente urbano;
- Aposta numa estrutura de espaços urbanos de utilização coletiva;
- Aposta numa nova centralidade (área pública central) com uma imagem urbana atrativa e de
qualidade, quer ao nível residencial, quer ao nível de espaços promotores de atividades
económicas (comércio e serviços);
- Estruturação dos principais eixos viários articulados com uma rede de circulação pedonal;

Áreas de Exclusão da REN

6

JUSTIFICAÇÃO

Proposta de ocupação da área - Estudo Prévio (aprovado em reunião de CMI de 05 DEZ2012)

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

7
ÁREA

3,8545 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Áreas de Máxima Infiltração

7

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não era REN em vigor (Resolução do Concelho de Ministros nº 112/96, de Julho,
alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de Julho);
2 - Área de colmatação da malha urbana;
3 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
4-Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e da
rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das áreas urbanas,

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

8
ÁREA

7,8405 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Dunas e Áreas de Máxima Infiltração

8

USO PROPOSTO

Equipamento em Espaço Rural

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho de Ministros nº
112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de Julho;
2 - Área integra vários equipamentos já construídos:
- Complexo Desportivo Municipal (NEGE) e campos de treino;
- Capela mortuária, cemitério e parque de estacionamento;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

9
ÁREA

2,5726 ha

Áreas de Exclusão da REN

9

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Áreas de Máxima Infiltração

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho de Ministros nº
112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de Julho;

2 - Área das manchas nº 6 e 9 está integrada no PP da Gafanha da Encarnação Norte, no qual se
pretende:
- Desenvolvimento de uma solução urbanística que aposte na consolidação da estrutura
edificada preexistente - particular atenção para a Rua Professor Francisco Corujo;
- Criação de uma estrutura verde de recreio e lazer que contribua para a requalificação do
ambiente urbano;
- Aposta numa estrutura de espaços urbanos de utilização coletiva;
- Aposta numa nova centralidade (área pública central) com uma imagem urbana atrativa e de
qualidade, quer ao nível residencial, quer ao nível de espaços promotores de atividades
económicas (comércio e serviços);
- Estruturação dos principais eixos viários articulados com uma rede de circulação pedonal;

Áreas de Exclusão da REN

9

JUSTIFICAÇÃO

Proposta de ocupação da área - Estudo Prévio (aprovado em reunião de CMI de 05 DEZ2012)

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

10
ÁREA

1,6909 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Dunas e Áreas de Máxima Infiltração

10

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Área de colmatação da malha urbana;
2 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
3-Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e da
rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das áreas urbanas.
4 - Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o preenchimento de espaços
livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

11
ÁREA

2,6974 ha

Áreas de Exclusão da REN

11

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Áreas de Máxima Infiltração

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho de Ministros nº
112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de Julho;
2 - Área de colmatação da malha urbana;
3 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
4 - Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e da
rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das áreas urbanas,

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

12
ÁREA

13,4419 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Áreas de Máxima Infiltração

12

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

Esta área apresenta as seguintes questões:
- Perímetro urbano existente - campos de ténis (não é REN em vigor);
- Área de ligação entre a ZIM e o aglomerado (é REN em vigor);
- Área de armazenagem - não é REN em vigor;

Área de Armazéns:
1 - A área identificada não é REN em vigor, terá sido desafetada cf. Resolução do Concelho de
Ministros nº 112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de
Julho;
2 - Área de colmatação da malha urbana;
3 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
4 - Localização de armazéns e de atividades económicas;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

S. Salvador

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

13
ÁREA

19 ha

Áreas de Exclusão da REN

13

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Dunas

Urbano Industrial

Área de Infiltração Máxima

JUSTIFICAÇÃO

1 - Esta área encontra-se integrada numa nova UOPG proposta que tem como objetivo
principal a ampliação da Zona Industrial da Mota (ZIM):
- Complementar a atual ZIM;
- Constituição de um parque ou de uma zona de atividade empresarial e de serviços;
- Acolhimento e apoio empresarial;
-Articulação com a rede municipal e regional de áreas de atividades económicas
complementares (outras zonas empresariais, Parque de Ciência e inovação);

2 - A área de ampliação apresentada (útil), está integrada num processo de articulação entre a
CMI (Sr. Presidente da CMI) e a Secretaria de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural (Secretário
de Estado), cuja articulação (reunião em 21 de novembro de 2012) resultou na proposta efetuada ao
ICNF (e-mail do Sr. Presidente da CMI para Sr. Presidente do ICNF, 22 de novembro de 2012):
- Afetação das duas áreas assinaladas a roxo (imagem anexa) a uso industrial para ampliação
da ZIM, com um total de 61,6 ha (13,1+48,5), afetando ao regime florestal total a área
assinalada a verde com um total de 61,6 ha (área igual à afeta a uso industrial). Esta área
é contígua à Mata Nacional (a Norte) e está enquadrada em quatro lotes contíguos, estando
integrada na área da "Colónia Agrícola da Gafanha". ~

3 - O ICNF enviou uma proposta de ampliação / compensação (10 de dezembro de 2012 e 14
de dezembro de 2012) que resultou na identificação das áreas da planta anexa;

Áreas de Exclusão da REN

JUSTIFICAÇÃO
TIPOLOGIA DA REN

Manchas de Ampliação da ZIM

13

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

S. Salvador

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

14
ÁREA

0,3472 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Áreas de Máxima Infiltração

14

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Esta área está integrada no projeto do Parque da Carreira (antiga Carreira de Tiro) do qual constam:
- Instalação de equipamento social (Lar de Idosos) com várias valências (parque
desportivo/lazer);
- Qualificação do sistema de Equipamentos Colectivos locais com integração na
envolvente (proximidade de complexo escolar (Escola EB 1º Ciclo da Gafanha de Aquém e JI);
- Potenciar a atractividade urbana, reunindo equipamentos colectivos e serviços
- Reforçar a centralidade existente, beneficiando o seu espaço público, concentrando
equipamentos estruturantes e localizando actividades que promovam a atractividade urbana;

2 - O Sr. Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território assinou digitalmente o
reconhecimento do relevante interesse público da construção do Parque da Carreira (29 de Novembro
de 2012), seguindo o despacho para publicação em Diário da República.

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

15
ÁREA

0,1452 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Praia

15

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Esta área está integrada no Plano de Urbanização da Costa Nova, previsto no POOC OMG
(Art. 56º, nº 5 alínea c), RCM nº 142/2000, DR nº 243 de 20/10/2000), no qual se encontra proposta
uma área a sul da Avenida do Mar destinada exclusivamente à consolidação urbana com habitação
social;
2 - O Plano de Urbanização da Costa Nova foi elaborado e concluído pelo GTL da Costa Nova
(2000-2002), mas não foi tramitado;
3 - O projeto para a referida área encontra-se desenvolvido:

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

16
ÁREA

14,1697 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Áreas de Máxima Infiltração

16

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Esta área está integrada na proposta de uma nova UOPG, que tem como objetivo principal a
requalficação da margem nascente do Canal de Mira (norte e sul). Pretende-se com esta proposta
(especificação do estudo prévio em anexo):
- Garantir a preservação e requalificação do património natural existente no local;
- Complementar o local com equipamentos que possam ser utilizados pela população local
- Valorizar as actividades económicas locais em articulação com a preservação dos recursos
naturais e patrimoniais;
- Concretizar o projecto de um modo que minimize os impactes existentes e criar condições
para manutenção das populações de avifauna;
- Requalificação das principais frentes de interface, assegurando um quadro de vida e uma
mobilidade qualificada e sustentada;
- Levar a cabo acções que contribuam simultaneamente para a valorização dos recursos
territoriais e das actividades económicas através de boas práticas que garantam a preservação
ambiental;

Norte

Sul

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

17
ÁREA

4,5311 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Áreas de Máxima Infiltração

17

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho de
Ministros nº 112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de
Julho;
2 - Área de colmatação da malha urbana;
3 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
4 - Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e da
rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das áreas urbanas,
5 - Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o preenchimento de
espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

S. Salvador

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

18
ÁREA

8,0549 ha

Áreas de Exclusão da REN

18

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Dunas

Urbano Industrial

Área de Infiltração Máxima

JUSTIFICAÇÃO

1 - A afetação desta área ao uso industrial tem como objetivo principal a consolidação da Zona
Industrial da Mota (ZIM):
- Complementar a atual ZIM;
- Optimização das infraestruturas existentes na ZIM;
- Acolhimento e apoio empresarial;
- Articulação com a rede municipal e regional de áreas de atividades económicas
complementares (outras zonas empresariais, Parque de Ciência e inovação)
2 - Esta área integra uma parcela de 4 ha para a construção da fábrica Vista Alegre / IKEA, cuja
permuta se encontra em articulação entre a CMI / SEFDR / ICNF. Este processo já originou as seguintes
“operações”:
- Suspensão do PDM de Ílhavo;
- Alteração do PDM de Ílhavo;
- Processo RIP da ZIM (despacho de reconhecimento de Interesse público emitido pelo SEAOT,
29/11/2012);
3 - A área de ampliação apresentada (útil), está integrada num processo de articulação entre a CMI (Sr.
Presidente da CMI) e a Secretaria de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural (Secretário de
Estado), cuja articulação (reunião em 21 de novembro de 2012) resultou na proposta efetuada ao ICNF
(e-mail do Sr. Presidente da CMI para Sr. Presidente do ICNF, 22 novembro de 2012):
- Permuta de 4 hectares necessários para a localização da fábrica, por 3 hectares do
denominado "Parque da Carreira", tendo como solução para o hectare restante, a
consideração de um dos hectares da área a afetar ao regime florestal total na área da "Colónia
Agrícola da Gafanha" ou a contrapartida financeira a acordar entre a CMI e a DGTF. Os 4
hectares integram a parcela de 17,1 hectares que se pretendem integrar na Zona Industrial da
Mota (ZIM).

Áreas de Exclusão da REN

18

JUSTIFICAÇÃO
TIPOLOGIA DA REN

4 - O ICNF enviou uma proposta de ampliação / compensação (10 de dezembro de 2012 e 14
de dezembro de 2012) que resultou na identificação das áreas da planta anexa;

Manchas de Ampliação da ZIM

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

19
ÁREA

2,0318 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Área de Máxima Infiltração

19

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho de
Ministros nº 112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de
Julho;
2 - Área de colmatação da malha urbana;
3 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
4 - Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e da
rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das áreas urbanas,
5 - Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o preenchimento de
espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

20
ÁREA

2,3699 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Área de Máxima Infiltração

20

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho de
Ministros nº 112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de
Julho;
2 - Área de colmatação da malha urbana;
3 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
4 - Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e da
rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das áreas urbanas,
5 - Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o preenchimento de
espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

21
ÁREA

8,0694 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Área de Máxima Infiltração

21

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Esta área está integrada na proposta de uma nova UOPG, que tem como objetivo principal a
requalficação da margem nascente do Canal de Mira (norte e sul). Pretende-se com esta proposta
(especificação do estudo prévio em anexo):
- Garantir a preservação e requalificação do património natural existente no local;
- Complementar o local com equipamentos que possam ser utilizados pela população local
- Valorizar as actividades económicas locais em articulação com a preservação dos recursos
naturais e patrimoniais;
- Concretizar o projecto de um modo que minimize os impactes existentes e criar condições
para manutenção das populações de avifauna;
- Requalificação das principais frentes de interface, assegurando um quadro de vida e uma
mobilidade qualificada e sustentada;
- Levar a cabo acções que contribuam simultaneamente para a valorização dos recursos
territoriais e das actividades económicas através de boas práticas que garantam a preservação
ambiental;

Norte

Sul

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha do Carmo

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

22
ÁREA

1,7797 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Área de Máxima Infiltração

22

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho de
Ministros nº 112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº 79/2000 de 7 de
Julho;
2 - Área de colmatação da malha urbana;
3 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
4 - Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e da
rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das áreas urbanas,
5 - Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o preenchimento de
espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha do Carmo

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

23
ÁREA

1,1200 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Área de Máxima Infiltração

23

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho
de Ministros nº 112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº
79/2000 de 7 de Julho;
2 - Área de colmatação da malha urbana;
3 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
4 - Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e
da rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das
áreas urbanas;
5-Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o preenchimento
de espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha do Carmo

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

24
ÁREA

6,6117 ha

Áreas de Exclusão da REN

24

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Áreas de Máxima Infiltração

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Promover o preenchimento de áreas já urbanizadas através da colmatação de vazios
intersticiais, e da rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável
das áreas urbanas,
2 - Em matéria de contiguidades, coesão tipo-morfológica, efeito de densificação e
urbanidade:
- Estreitar a interrelação entre as infraestruturas e a edificação, a colmatação e a
gestão morfológica de sectores urbanos;
- Definir os traçados de suporte à edificação:
- Definir os traçados das vias propostas que possam vir a suportar a construção (definir
a morfologia do território e a forma “urbana”)
- Garantir a definição dos traçados e das formas de ocupação do espaço urbano a
partir de desenhos-tipo exemplificativos (cf. Esboço de EEU).
3 - Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o preenchimento de
espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;
4 - Promover a qualificação do Sistema de Espaços Colectivos
- Maior legibilidade e funcionalidade;
- Contribuir para a melhoria das vias, passeios, estacionamento e arborização;
- Fora do urbano mais consolidado, procura-se que a estruturação do Sistemas de
Espaços Colectivos integre valores ambientais, paisagísticos e culturais próprios do contexto,
nomeadamente os traços fundamentais da paisagem rural original (materiais, texturas,
escalas, ...).

Áreas de Exclusão da REN

24

JUSTIFICAÇÃO

5 - Requalificar a estrada/rua:
- Promover a intervenção nas vias, recuperando ou alterando a sua função e imagem,
ou seja, redesenhando-as de modo a conferir-lhes maior segurança, conforto e urbanidade;
6 - Evitar a produção casuística e descoordenada de espaço de uso colectivo:
- Evitar os espaços sobrantes, ambíguos, degradados ou abandonados.
-Promover a construção de espaços “verdes” de utilização colectiva, com continuidade,
que tenham acesso directo a partir de outros espaços ou vias públicas, em função do seu
contexto urbano específico, combinando o desenho com o contexto biofísico e paisagístico
(EEM).
7 - Potenciar a atractividade dos espaços urbanos, reunindo equipamentos colectivos e
serviços:
-Reforçar e qualificar as centralidades existentes ou propostas, beneficiando o seu
espaço público, concentrando equipamentos estruturantes e localizando actividades (lazer,
restauração, etc) que promovam a atractividade urbana;
8 - Dar prioridade à rede viária de hierarquia intermédia.
-Valorizar a importância das vias de hierarquia intermédia que asseguram a conexão
entre a rede local e a arterial e que contribuem para a coerência e funcionamento da rede
viária, para a estruturação do território e dinamização das polaridades urbanas;
9 - Promover a valorização das componentes ecológicas, ambientais e paisagísticas através da
sua relação sistémica, entendendo a Estrutura Ecológica como uma unidade reguladora;
10 - Possibilidade de promover a pormenorização da Estrutura Ecológica Urbana ao nível do
quarteirão;

Áreas de Exclusão da REN

JUSTIFICAÇÃO

Esboço de Estrutura Ecológica Urbana a desenvolver

24

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha do Carmo

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

25
ÁREA

5,3880 ha

Áreas de Exclusão da REN

25

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Áreas de Máxima Infiltração

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Promover o preenchimento de áreas já urbanizadas através da colmatação de vazios
intersticiais, e da rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável
das áreas urbanas,
2 - Em matéria de contiguidades, coesão tipo-morfológica, efeito de densificação e
urbanidade:
- Estreitar a interrelação entre as infraestruturas e a edificação, a colmatação e a
gestão morfológica de sectores urbanos;
- Definir os traçados de suporte à edificação:
- Definir os traçados das vias propostas que possam vir a suportar a construção (definir
a morfologia do território e a forma “urbana”)
- Garantir a definição dos traçados e das formas de ocupação do espaço urbano a
partir de desenhos-tipo exemplificativos (cf. Esboço de EEU).
3 - Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o preenchimento de
espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;
4 - Promover a qualificação do Sistema de Espaços Colectivos
- Maior legibilidade e funcionalidade;
- Contribuir para a melhoria das vias, passeios, estacionamento e arborização;
- Fora do urbano mais consolidado, procura-se que a estruturação do Sistemas de
Espaços Colectivos integre valores ambientais, paisagísticos e culturais próprios do contexto,
nomeadamente os traços fundamentais da paisagem rural original (materiais, texturas,
escalas, ...).

Áreas de Exclusão da REN

25

JUSTIFICAÇÃO

5 - Requalificar a estrada/rua :
- Promover a intervenção nas vias, recuperando ou alterando a sua função e imagem,
ou seja, redesenhando-as de modo a conferir-lhes maior segurança, conforto e urbanidade;
6 - Evitar a produção casuística e descoordenada de espaço de uso colectivo:
- Evitar os espaços sobrantes, ambíguos, degradados ou abandonados.
-Promover a construção de espaços “verdes” de utilização colectiva, com continuidade,
que tenham acesso directo a partir de outros espaços ou vias públicas, em função do seu
contexto urbano específico, combinando o desenho com o contexto biofísico e paisagístico
(EEM).
7 - Potenciar a atractividade dos espaços urbanos, reunindo equipamentos colectivos e
serviços:
-Reforçar e qualificar as centralidades existentes ou propostas, beneficiando o seu
espaço público, concentrando equipamentos estruturantes e localizando actividades (lazer,
restauração, etc) que promovam a atractividade urbana;
8 - Dar prioridade à rede viária de hierarquia intermédia.
-Valorizar a importância das vias de hierarquia intermédia que asseguram a conexão
entre a rede local e a arterial e que contribuem para a coerência e funcionamento da rede
viária, para a estruturação do território e dinamização das polaridades urbanas;
9 - Promover a valorização das componentes ecológicas, ambientais e paisagísticas através da
sua relação sistémica, entendendo a Estrutura Ecológica como uma unidade reguladora;
10 - Possibilidade de promover a pormenorização da Estrutura Ecológica Urbana ao nível do
quarteirão;

Áreas de Exclusão da REN
JUSTIFICAÇÃO

Esboço de Estrutura Ecológica Urbana a desenvolver

25

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha do Carmo

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

26
ÁREA

3,4233 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Áreas de Máxima Infiltração

26

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do Concelho
de Ministros nº 112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº
79/2000 de 7 de Julho;
2 - Área de colmatação da malha urbana;
3 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
4 - Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e
da rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das
áreas urbanas,
5 - Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o
preenchimento de espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha do Carmo

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

27
ÁREA

9,7930 ha

Áreas de Exclusão da REN

27

TIPOLOGIA DA REN

Áreas de Máxima Infiltração

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Promover o preenchimento de áreas já urbanizadas através da colmatação de vazios
intersticiais, e da rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável
das áreas urbanas,
2 - Em matéria de contiguidades, coesão tipo-morfológica, efeito de densificação e
urbanidade:
- Estreitar a interrelação entre as infraestruturas e a edificação, a colmatação e a
gestão morfológica de sectores urbanos;
- Definir os traçados de suporte à edificação:
- Definir os traçados das vias propostas que possam vir a suportar a construção (definir
a morfologia do território e a forma “urbana”)
- Garantir a definição dos traçados e das formas de ocupação do espaço urbano a
partir de desenhos-tipo exemplificativos (cf. Esboço de EEU).
3 - Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o preenchimento de
espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;
4 - Promover a qualificação do Sistema de Espaços Colectivos
- Maior legibilidade e funcionalidade;
- Contribuir para a melhoria das vias, passeios, estacionamento e arborização;
- Fora do urbano mais consolidado, procura-se que a estruturação do Sistemas de
Espaços Colectivos integre valores ambientais, paisagísticos e culturais próprios do contexto,
nomeadamente os traços fundamentais da paisagem rural original (materiais, texturas,
escalas, ...).

Áreas de Exclusão da REN

27

JUSTIFICAÇÃO

5 - Requalificar a estrada/rua:
- Promover a intervenção nas vias, recuperando ou alterando a sua função e imagem,
ou seja, redesenhando-as de modo a conferir-lhes maior segurança, conforto e urbanidade;
6 - Evitar a produção casuística e descoordenada de espaço de uso colectivo
- Evitar os espaços sobrantes, ambíguos, degradados ou abandonados.
-Promover a construção de espaços “verdes” de utilização colectiva, com continuidade,
que tenham acesso directo a partir de outros espaços ou vias públicas, em função do seu
contexto urbano específico, combinando o desenho com o contexto biofísico e paisagístico
(EEM).
7 - Potenciar a atractividade dos espaços urbanos, reunindo equipamentos colectivos e
serviços:
-Reforçar e qualificar as centralidades existentes ou propostas, beneficiando o seu
espaço público, concentrando equipamentos estruturantes e localizando actividades (lazer,
restauração, etc) que promovam a atractividade urbana;
8 - Dar prioridade à rede viária de hierarquia intermédia:
-Valorizar a importância das vias de hierarquia intermédia que asseguram a conexão
entre a rede local e a arterial e que contribuem para a coerência e funcionamento da rede
viária, para a estruturação do território e dinamização das polaridades urbanas;
9 - Promover a valorização das componentes ecológicas, ambientais e paisagísticas através da
sua relação sistémica, entendendo a Estrutura Ecológica como uma unidade reguladora;
10 - Possibilidade de promover a pormenorização da Estrutura Ecológica Urbana ao nível do
quarteirão;

Áreas de Exclusão da REN
JUSTIFICAÇÃO

Esboço de Estrutura Ecológica Urbana a desenvolver

27

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha do Carmo

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

28
ÁREA

2,4067 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Áreas de Máxima Infiltração

28

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Área de colmatação da malha urbana;
2 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
3 - Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e da
rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das áreas urbanas.
4 - Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o preenchimento de
espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha do Carmo

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

29
ÁREA

2,3565 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Áreas de Máxima Infiltração

29

USO PROPOSTO

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Área de colmatação da malha urbana;
2 - Promover uma maior legibilidade/funcionalidade do tecido urbano;
3 - Promover o preenchimento de áreas através da colmatação de vazios intersticiais, e da
rentabilização das infraestruturas existentes e incentivando a densificação razoável das áreas urbanas.
4 - Promover a consolidação e qualificação do tecido urbano incluindo o preenchimento de
espaços livres com capacidade construtiva em áreas a consolidar;

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

S. Salvador

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

30
ÁREA

0,1102 ha

Áreas de Exclusão da REN

30

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Área integrada no perímetro urbano consolidado;
2 - Esta área foi intervencionada - requalificação do espaço público: praceta e jardim infantil,
promovendo a referida intervenção uma elevação da cota da área (superior a 2 m);

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

S. Salvador

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

31
ÁREA

0,4382 ha

Áreas de Exclusão da REN

31

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

CIRCULAR À CIDADE DE ÍLHAVO
1 - Área integrada na Circular à Cidade de Ílhavo;
2 - Esta área foi intervencionada construção da Circular à Cidade de Ílhavo, funcionando a
referida via como via-dique (cota da área superior a 2 m);

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Encarnação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

32
ÁREA

0,1637 ha

Áreas de Exclusão da REN

32

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Urbano

JUSTIFICAÇÃO

1 - Área integrada no perímetro urbano consolidado;
2 - Esta área foi intervencionada pela CMI - articulação das propriedades com o espaço público
para construção dos armazéns de aprestos do cais de pesca artesanal, passeios, ciclovia);

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Nazaré

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

33
ÁREA

0,5432 ha

Áreas de Exclusão da REN

TIPOLOGIA DA REN

Dunas e Área de Máxima Infiltração

33

USO PROPOSTO

Aglomerado em Espaço Rural

JUSTIFICAÇÃO

1 - Área ocupada com edificações existentes (fabrica/armazém/habitação);

Áreas de Exclusão da REN
FREGUESIA

Gafanha da Nazaré

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

34
ÁREA

172,8254 ha

Áreas de Exclusão da REN

34

TIPOLOGIA DA REN

USO PROPOSTO

Laguna

Área Portuária

JUSTIFICAÇÃO

1 - A área identificada (Porto de Aveiro) não é REN em vigor, foi desafetada cf. Resolução do
Concelho de Ministros nº 112/96, de Julho, alterada por Resolução do Conselho de Ministros nº
79/2000 de 7 de Julho;

Anexo 2
Projeto de Requalificação da Margem Nascente
do Canal de Mira
(Estudo Prévio)
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1. Introdução
A Ria de Aveiro é um vasto ecossistema com múltiplos e diversificados habitats,
alguns deles semi-naturais fortemente modelados pelo Homem ao longo dos
séculos, fruto de uma umbilical relação deste com a rica laguna. Apresenta
como resultado dessa grande variedade de habitats e micro-ecossistemas,
intrínsecas à própria Ria, características naturais que a tornam única. São estes
factores que explicam em grande parte a elevada biodiversidade que se
encontra a ela associada, bem como os elevados índices de produtividade
primária que sustentam uma significativa e importante rede de teias
alimentares, bem como fornecem matérias-primas e dão suporte a um intenso
e profícuo rol de actividades económicas que tornam a região uma mais-valia
para o país.
Assim, ao longo de toda esta imensa área húmida decorrem ainda, no dia-adia, diversas actividades antropogénicas, algumas delas constituindo mesmo
um excelente modelo de aplicação in loco de práticas sustentáveis e de
conservação da biodiversidade, de acordo com normas empíricas provindas
já de há longos anos e da umbilical convivência verificada entre Homem e
Natureza. Algumas destas práticas são sem dúvida um modelo a não perder, e
pelo contrário, a dinamizar, com implicações directas na manutenção da
valiosa biodiversidade existente e uma das marcas da região.
O reconhecimento do relevante Património Natural da Ria de Aveiro e da sua
importância para a conservação da biodiversidade, quer num âmbito
nacional, quer num âmbito internacional, decorre e encontra-se certificado
através dos variados estatutos de protecção e conservação que lhe foram
sendo atribuídos. Assim, internacionalmente, foi declarada ZPE (Zona de
Protecção Especial para as Aves) ao abrigo da Directiva Aves, IBA (Important
Bird Area) pela Birdlife Internacional e pela SPEA (Sociedade Portuguesa para
o Estudo da Aves), além de biótopo CORINE. Foram-lhe igualmente
concedidos outros estatutos de protecção contemplados na Convenção de
Berna e na Convenção de Bona. Por fim, e devido à existência de habitats de
conservação prioritária foi proposta a sua integração na Lista nacional de
Sítios da Rede Natura 2000.
Como exemplos da enorme diversidade de espécies que enriquecem os
habitats da laguna, destacam-se a lontra-europeia (Lutra lutra) e o toirão
(Mustela putorius), a garça-vermelha (Ardea purpurea), o tartaranhão-ruivodos-pauis (Circus aeruginosus), os Passeriformes Paludícolas e as Limícolas
migradoras, a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), a rela (Hyla
arborea), o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), a lagartixa-de-Carbonell
(Podarcis carbonelli), o robalo (Dicentrarchus labrax), a solha-das-pedras
(Pleuronectes platessa) e a enguia (Anguilla anguilla). A diversidade florística é
evidenciada pela própria diversidade de biótopos existente na Ria, com zonas
1

de sapal sub-halófito, paúl e das conhecidas áreas de bocage – habitat raro
de elevada biodiversidade associada e que em Portugal apenas ocorre na
zona do Baixo Vouga Lagunar, parte importante da Ria de Aveiro.
O Concelho de Ílhavo encontra-se administrativamente integrado no distrito
de Aveiro e a nível paisagístico e de valores naturais é parte do acidente
natural que constitui uma individualidade regional denominado de Ria de
Aveiro. Existem nesta área inúmeros biótopos sensíveis e de elevado valor
conservacionista, fruto da diversidade associada, formando mosaicos únicos,
cuja preservação, requalificação e recuperação contribuirão de forma
determinante para a manutenção dos altos índices de biodiversidade que
caracterizam a região, bem como para o desenvolvimento sustentado do
concelho. Entre os valiosos habitats existentes em toda esta área evidenciamse a totalidade das zonas húmidas de sapal resultantes do sistema hídrico
existente no Concelho integrada na Rede Natura 2000 e lhe conferem a
importância ambiental que os diversos estatutos de conservação atribuídos
acima já mencionados atestam.

2

2. Objectivos
O presente trabalho consiste numa análise técnica ao nível da
conservação da natureza e da sustentabilidade ao projecto de requalificação
ambiental do Canal de Mira desenvolvido pelo Município de Ílhavo. Desse
modo, a equipa técnica procurará enriquecer esta componente de elevada
sensibilidade e crucial importância para o avançar do projecto no terreno,
fazendo uma análise ao estado actual numa primeira fase, seguida de uma
análise ao projecto proposto e aos seus impactes na biodiversidade com
particular incidência nas espécies de conservação prioritária e por fim será
ainda proposto um conjunto de medidas e sugestões que a equipa técnica
entende como possibilidades de aplicação no local. Assim, o objectivo
primordial estabelecido de antemão para o presente trabalho e ao qual se
procurará dar cabal resposta, prende-se com procurar garantir a
exequibilidade do projecto proposto sustentando técnica e cientificamente os
pressupostos e condicionantes que lhe estão inerentes. Tendo em conta que
uma pequena parte do local a intervencionar se encontra inserida no interior
da ZPE da Ria de Aveiro, pretende-se proceder a uma ligeira correcção dos
limites actuais da mesma, sendo que dos 2 298ha que actualmente constituem
a área de ZPE sediada no Concelho de Ílhavo, somente 57ha seriam
associados a esse recuo de fronteira. O que representa, para a área total de
ZPE da Ria de Aveiro, uma perda de cerca de 0,1% do seu território que se
procurará compensar numa perspectiva de actuação sustentada e
assegurando
princípios
de
ecoeficiência
com
diversas
medidas
compensatórias activas e aplicadas que são propostas no presente relatório e
que se pretendem negociar com o ICNB bem como que por ele sejam
validadas. Esta desanexação insere-se numa lógica de coerência territorial e
ecológica, por um lado, e que permita proceder a uma requalificação de um
espaço nobre e de extrema importância para a biodiversidade que se
encontra actualmente abandonado e degradado, por outro. Na base deste
desejo de correcção dos limites estão assim, o interesse na conservação da
natureza e biodiversidade e o inegável interesse público e mais-valia para a
qualidade de vida.
Poderá ainda existir a necessidade de proceder a um segundo ajuste
da área de ZPE da Ria de Aveiro pertencente ao concelho de Ílhavo, o que
facilitará a implementação de algumas das propostas em elaboração para a
área Norte do Canal de Mira (2ª Fase de intervenção). Contudo, e devido ao
estado inicial em que ainda se encontra esta parte do projecto existe ainda
alguma incerteza quanto a área total a desanexar e portanto os resultados
apresentados no presente relatório levam em consideração esse aspecto.
Refere-se que abaixo, na figura 3, é possível aferir graficamente a área
de ZPE que faz parte do Concelho de Ílhavo e que é sugerida para
desanexação para a globalidade da proposta.
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Mais concretamente e passando a contextualizar o local a ser objecto
de intervenção de um modo mais detalhado, este encontra-se situado ao
longo da margem direita do Canal de Mira, um dos braços principais da Ria
de Aveiro, no troço compreendido entre a Gafanha do Carmo e o “Cais da
Bruxa” existindo actualmente na área a intervencionar, um caminho em terra
batida marginal ao canal de Mira, braço da Ria, construído com o propósito
de potenciar a utilização dos campos agrícolas existentes no local. Contudo, a
utilização do referido caminho para outros propósitos que não o acesso aos
terrenos agrícolas, que estão na sua maioria em estado de abandono ou
usados como pastagens, é uma realidade constatada directamente pela
equipa técnica e que tem levado ao aumento da pressão humana nesta área
onde existe uma significativa extensão de sapal utilizado pelas aves como
área de alimentação e/ou reprodução e que tem sofrido um grande aumento
de perturbação. Acresce ainda a estes, o facto adicional de se verificar um
abandono dos terrenos agrícolas, bem como a sua utilização para a
construção de pequenos anexos em materiais mais ou menos diversos e sem
qualquer cuidado paisagístico ou de ordenamento e/ou jardins com
equipamentos destinados ao lazer, bem como de se constatar uma
diminuição da distância entre o perímetro urbano e a margem do canal de
Mira. De todos estes aspectos que compreendem o estado actual do local
encontram-se inseridas abaixo as fotografias tiradas pela equipa técnica
aquando das diversas visitas ao terreno realizadas, ilustrando desse modo com
imagens que permitem mais facilmente caracterizar de modo exaustivo e
realista a situação existente na área de intervenção.
Importa ainda mencionar que, para além das acções de minimização e
das orientações de gestão previstas, este relatório sugere ainda algumas
acções específicas e direccionadas que pretendem reduzir ao mínimo o
impacte da intervenção nas populações de avifauna que utilizam o local.
A necessidade sentida por parte da autarquia de alterar este cenário
requalificando ambientalmente um espaço de excelência de fluência com a
Ria, assentando numa perspectiva de desenvolvimento inteligente e
sustentável, foi materializada na proposta de um projecto de requalificação
do Canal de Mira, recorrendo, antes de mais, aos seus recursos endógenos,
projecto esse que aqui é analisado ao nível da conservação da natureza e da
biodiversidade. A comprovar a atitude inovadora e de visão estratégica do
Município de Ílhavo na aplicação de modernas políticas de conservação da
natureza e biodiversidade está o facto de, antes de implementar esse projecto
de requalificação ambiental ter solicitado a elaboração do presente relatório
com vista a alteração do limite da ZPE para a sua realidade actual, de modo
a que seja possível proceder ao ordenamento do local e impedir a expansão
desordenada da área urbana procurando conservar a flora e fauna existente
no local, assim como, diminuir a pressão antropológica sobre a mesma
garantindo o desenvolvimento sustentável da zona.
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3. Área de intervenção - Delimitação
O Concelho de Ílhavo integrado em pleno coração da laguna de
Aveiro possui uma estreita relação de interdependência e mútua convivência
com este acidente natural ímpar. Dessas interacções seculares
Homem/Natureza e em resultado dessa íntima ligação resultaram dois sistemas
“naturais” principais de elevada relevância ecológica e conservacionista que
caracterizam a região, podendo ser identificados da seguinte forma: campos
agrícolas abertos e os sistemas húmidos. Segue-se uma breve descrição das
características mais marcantes de cada um deles:
1 - Os Campos Agrícolas Abertos apresentam normalmente menor
diversidade de espécies, o que se explica, em boa parte, devido ao seu
aparente carácter monótono em resultado do objectivo que se encontra
a eles associado, a produção de culturas. As culturas anuais e plurianuais,
que apresentam a sua maior extensão nas zonas exteriores ao perímetro
urbano, sobretudo nas margens das principais linhas de água do Concelho
da área inserida na ZPE, que são o Canal de Mira e o Rio Boco. As culturas
predominantes são o milho e as culturas forrageiras, como o azevém,
assumindo ainda neste Concelho como maioritariamente dominante a
cultura de vegetais verdes (Borrego et al, 1994). Este tipo de campos
agrícolas contribui para a manutenção dos processos biológicos uma vez
que albergam espécies granívoras e que se alimentam do restolho, o que
assume particular importância durante o Inverno, pela reserva de alimento
que constituem permitindo suportar as populações de aves desse grupo
durante a época mais desfavorável.
2 - Os Sistemas Húmidos representam um dos mais importantes biótopos a
nível mundial, quer pelos níveis de biodiversidade associados, quer pela
importância prioritária ao nível da conservação de muitas espécies que se
encontram exclusivamente associadas a estes ecossistemas, prósperos em
actividade e produtividade primária. Estes sistemas húmidos constituem a
base de criação e sustentação da própria ZPE da Ria de Aveiro que é uma
das mais relevantes zonas húmidas Portuguesas, e no Concelho de Ílhavo,
encontram-se corporizados sob duas formas distintas, balizadas por 2
habitats característicos principais. Um deles é o Sapal, que dependendo
da flora que o constitui e das condições físico-químicas pode ainda ser
denominado de sapal doce ou alto sapal e sapal salgado ou baixo sapal.
No sapal alto podem ainda individualizar-se, entre outros habitats, o Juncal
ou o Caniçal. O outro é representado pelos Sistemas de Águas Livres,
associados ao complexo sistema hídrico que caracteriza a região e que
compreende os rios e esteiros, as valas, as ribeiras, os canais e o Oceano
Atlântico.
Importa referir que em muitos trabalhos realizados na região, ao
nível da divisão em habitats considera-se exclusivamente a área de Sapal
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no seu todo, sem que seja feita uma distinção entre sapal doce e salgado
ou Juncal e Caniçal, tipos particulares de sapal, fundamentalmente pelas
dificuldades associadas à delimitação de mosaicos paisagísticos
estanques dado que, em particular nesta região profundamente
dinâmica, estes se encontram muitas vezes sobrepostos ou interpenetramse mutuamente, o que impossibilita uma delimitação de forma fidedigna.
Contudo, esse facto não inviabiliza a caracterização sucinta dos principais
habitats de sapal que caracterizam esta Zona Húmida e a ZPE da Ria de
Aveiro e a esta região em particular:
2.1 Sapal – pode ser visualizado como uma área de fronteira entre a
laguna e a parte terrestre, que se encontra sujeito ao cíclico regime de
marés. É composto por vegetação halófita, que suporta diversas
funções físicas quer constituindo uma importante barreira ao avanço
das águas, quer estabilizando os materiais sedimentares, etc., e
também funções ecológicas: seja pela contribuição para a fixação de
materiais tóxicos, seja albergando e sustentando espécies de aves,
répteis, anfíbios e crustáceos que dependem destes habitats, algumas
de modo exclusivo, para a sua sobrevivência. Este habitat pode ser
ainda sub-dividido em sapal doce ou alto, que se caracteriza pela
maior abundância de água doce estando localizado normalmente
em zonas mais interiores da laguna e em sapal salgado ou baixo sapal,
que é a primeira zona de contacto com a zona de águas livres e
braços da Ria, onde abunda água com elevado teor salino. Assim, e
atendendo à salinidade da água, o tipo de plantas também varia,
ocorrendo com maior abundância espécies dos géneros Scirpus,
Juncus e Phragmites em locais onde há maior abundância de água
doce, e espécies dos géneros Spartina, Salicornia, Puccinellia, Atriplex,
Sarcocornia e Arthrocnemum em locais sujeitos a águas com maior
salinidade. Referem-se ainda em seguida alguns tipos particulares de
sapal característicos e de significativa ocorrência na zona:
Caniçal – é um tipo de sapal caracterizado pela abundância
quase exclusiva de Phragmites australis (Caniço), planta que lhe
dá o nome e está associado a terrenos permanentemente
inundados,
tolerando
alguma
salinidade.
Este
habitat
caracteriza-se por criar um “microclima”, no seu seio, que
proporciona condições de protecção e temperaturas amenas,
criando condições excepcionais de abrigo, alimentação e
nidificação para espécies tão importantes como a Garçavermelha (Ardea purpurea) ou a Águia-sapeira (Circus
aeruginosus), além de diversas espécies de passeriformes
migradores de caniçal.
Juncal – é um tipo de sapal caracterizado maioritariamente pela
presença de plantas do género Juncus sp., que na zona se
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destaca pela abundância da espécie Junco-das-esteiras (Juncus
maritimus), associado a áreas maioritariamente de água salobra.
2.2 Os Sistemas de Águas Livres – nestes habitats destacam-se pela
relevância que assumem os rios e esteiros principais, que além do
papel modelador da paisagem, e de manutenção do equilíbrio
ecológico do ecossistema no seu todo, onde a água representa um
papel fulcral, desempenham ainda o papel de incubadora (nursery)
para muitas espécies, principalmente piscícolas. Destas, várias
apresentam relevante importância económica e encontram na
laguna as condições necessárias de temperatura e alimentação para
o seu desenvolvimento durante as fases larvares e juvenis. Por outro
lado, a existência de uma longa linha de costa no Concelho levou a
inclusão de uma faixa do Oceano Atlântico no interior da ZPE,
alargando assim as preocupações de conservação da biodiversidade
para lá da zona costeira.

Os dois grandes sistemas naturais principais que caracterizam a zona da
ZPE da Ria de Aveiro integrada no Concelho de Ílhavo e âmbito do presente
trabalho, devidamente descritos acima de forma muito sucinta, formam uma
área tão complexa como importante ao nível da conservação da natureza e
da biodiversidade. A justificar esta relevância ambiental e a suportá-la técnica
e cientificamente encontram-se as classificações que lhe foram sendo
atribuídas quer nacional quer internacionalmente, como Reserva Ecológica
Nacional (REN), pelo Decreto-Lei 321/83 de 5 de Junho e revogado pelo
Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº 213/92, de
12 de Outubro, e pelo Decreto-Lei nº 79/95,de 20 de Abril. “Sítio de Especial
Interesse” na lista de Biótopos CORINE, Reserva Agrícola Nacional (RAN),
“Important Bird Area”, pela Bird Life International e pela Sociedade Portuguesa
para Estudo das Aves, e ZPE, ao abrigo da Directiva Aves incorporando a área
na Rede Natura 2000.
No âmbito da intervenção da Proposta de Requalificação Ambiental e
Gestão de Habitats da Margem Lagunar da Gafanha da Encarnação e
Gafanha do Carmo, da Câmara Municipal de Ílhavo, propõem-se a
intervenção na margem direita do canal de Mira, que incorpora os limites do
Concelho Ilhavense, sendo que essa área se situa entre a fronteira Sul do
município e a Ponte da Barra, de acordo com o representado na figura1
abaixo inserida.
Embora a intervenção proposta pela Câmara Municipal de Ílhavo
pretenda ser holística, ela encontra-se dividida em duas fases, sendo que a 1ª
Fase abrange toda a margem direita do Canal de Mira, que dista desde o
limite Sul do Concelho até ao Cais da Bruxa, e uma 2ª Fase, ainda em
consolidação, desde o Cais da Bruxa até à Ponte da Barra. Uma vez que a 2ª
Fase se encontra ainda numa fase muito preliminar, e que por esse facto, a
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informação disponibilizada é de alguma forma limitada, o presente relatório
dará consequentemente maior realce à 1ª Fase, já com o projecto
devidamente consolidado. Ainda assim, e atendendo à necessidade de
avaliar a proposta Municipal como um todo, serão, sempre que exista
informação disponível que o justifique, ou se entenda tecnicamente pertinente
abordadas a globalidade das propostas para a 2ªFase de intervenção.
Reforça-se, no entanto, que esta análise será desenvolvida dentro das
limitações de informação existentes e por conseguinte, executada com menor
grau de detalhe e precisão comparativamente com a 1ª Fase, facto a que é
totalmente alheia a equipa técnica responsável pela elaboração deste
relatório. A figura 2 abaixo inserida permite uma distinção gráfica entre as duas
fases de implementação do projecto.

Figura 1 - Biotopos identificados no Concelho de Ílhavo e destaque para o Canal de Mira.

Para além do canal propriamente dito, que constitui um vasto biótopo
de águas livres, existem ainda outros habitats de transição como as praias de
vasa e lodo e o sapal que proporcionam uma vasta área de alimentação
para as aves, sobretudo limícolas, principalmente durante os períodos de
baixa-mar, sendo esta elevada riqueza em avifauna o principal motivo da
delimitação da ZPE da Ria de Aveiro. Na zona mais interior da área de
intervenção encontram-se alguns campos agrícolas, onde ainda se pratica
uma agricultura do tipo extensivo e de pequena escala ou sobrevivência,
sobretudo de cereais para forragem para o gado e de vegetais verdes.
Algumas das parcelas de terreno abandonadas são actualmente utilizadas
exclusivamente como zonas de pastagem para o gado. Apesar de ter uma
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menor importância para a avifauna local, as zonas que constituem o biótopo
agrícola podem servir como zona de caça, nomeadamente para algumas
espécies de aves de rapina como o Milhafre-preto (Milvius migrans), ou então
como zona de abrigo, como acontece para diversas espécies de
passeriformes, sobretudo nas bordaduras dos terrenos, as áreas com alguma
vegetação arbustiva e/ou de porte arbóreo.
A malha urbanizada existente na área de intervenção é constituída
sobretudo por moradias isoladas unifamiliares com um ou dois andares, o que
confere uma reduzida ocupação populacional da região e desse modo
verificando-se uma reduzida perturbação do local e uma baixa pressão
humana proveniente dos moradores na zona.

Figura 3 – Limite da ZPE, existente
(verde) e limite sugerido (vermelho) na
zona de intervenção. A azul, local da
2ª Fase de intervenção para as qual
são propostas redefinições do limite da
ZPE (para maior detalhe ver figuras 21 e
22).

Figura 2 – Identificação das duas área
de intervenção. A vermelho a 1ª Fase,
a branco a 2ª Fase.
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4. Enquadramento Jurídico-Administrativo
A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica de âmbito Europeu que tem
por “objectivo contribuir para assegurar a biodiversidade através da
conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens” no
território da União Europeia. Compreende as áreas classificadas como Zonas
de Protecção Especial (ZPE) criadas ao abrigo da Directiva Aves (nº
79/409/CEE) e Zonas Especiais de Conservação (ZEC) criadas ao abrigo da
Directiva Habitats (nº 92/23/CEE) estando estas Directivas harmonizadas e
transpostas para a legislação nacional pelo D.L. n. 140/99, de 24 de Abril, com
a redacção posteriormente criada através do D.L. n. 49/2005, de 24 de
Fevereiro que vem actualizar os dois Decretos-Lei anteriores, dotando-os de
maior transparência, através da revisão e transposição das duas directivas
comunitárias para um só diploma. A Zona de Protecção Especial (ZPE) da “Ria
de Aveiro”, cujo código é PTZPE0004, foi constituída ao abrigo do D.L n. 384B/99, de 23 de Setembro, possuindo esta uma área global de 51.406,63 ha
(área terrestre = 30.669,71 ha + área marinha = 20.736,92 ha). Importa no
âmbito do presente trabalho referir que a área do Concelho de Ílhavo
integrada na ZPE da Ria de Aveiro corresponde a 31% do território físico do
município. Em termos de percentagem de área total da ZPE, o território
concelhio representai 4% da área terrestre total da ZPE da Ria de Aveiro.
O Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção do DL n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro, determina a elaboração de um plano sectorial
relativo à implementação da Rede Natura 2000 que estabeleça o “âmbito e
enquadramento das medidas referentes à conservação das espécies da flora,
da fauna e dos habitats naturais e tendo em conta o desenvolvimento
económico e social das áreas abrangidas”. Também a Reunião do Conselho
de Ministros n.º 66/2001, de 6 de Junho, determina a elaboração desse plano
para o território continental, listando vários objectivos, em particular a fixação
de usos e regimes de gestão compatíveis com a utilização sustentável do
território. Este Plano constitui um instrumento de gestão territorial, adoptando
uma escala de 1:100 000, que vincula apenas as entidades públicas e
estabelece princípios e regras a definir em instrumentos de gestão territorial
vinculativos dos particulares (como os PDM).
Visto a zona de intervenção do presente projecto de requalificação
ambiental se situar no interior da ZPE da Ria da Aveiro, e como tal ser uma
área interdita à construção de acordo com a legislação em vigor entende-se,
por isso, como o método mais correcto de proceder à intervenção, que se
julga como tecnicamente indispensável, o ajuste do limite actual da ZPE, para
um novo limite a poente do actual. Aproveitando para isso, como definição
de fronteira, caminhos já existente e futuras vias, que procuram “oficializar” o
remate urbano que foi tomando forma com as construções feitas, mas
também, com a optimização da área mais a Sul da zona de intervenção
(próximo do limite concelhio), de modo a que seja possível pôr em prática o
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projecto de requalificação que está já devidamente vertido no PDM. Deste
modo a equipa de trabalho acredita estar a fomentar o correcto
ordenamento do local, minimizando os impactes já existentes e garantido o
máximo respeito por todos os Valores Naturais que aí existem, introduzindo
mesmo impactes favoráveis para a biodiversidade relativamente à situação
actual de abandono e insalubridade verificada. O desenvolvimento deste
projecto em simultâneo com a aplicação da revisão do PDM de Ílhavo
pretende, desde já, manter actual a utilização prevista para o local, agindo
como um Plano de Acção para a área de intervenção que visa fomentar a
correcta aplicação de medidas indispensáveis à recuperação/preservação
dos Valores Naturais presentes no Concelho e da sua rica biodiversidade.

11

5. Situação actual da área de intervenção
5.1. Componente ambiental
Ao longo da margem direita do Canal de Mira, na zona compreendida
entre a linha de água e o limite da ZPE que constitui a zona objecto deste
estudo, e que se pretende requalificar, existe actualmente um caminho de
terra batida marginal à Ria, designado de caminho do Praião, construído com
o objectivo de revitalizar a agricultura na zona e permitir o acesso facilitado
aos campos agrícolas. No entanto, com o progressivo abandono dos campos
que foi ocorrendo, cada vez a zona foi ficando mais degradada
ambientalmente como se procura demonstrar pelas imagens do estado
actual inseridas abaixo, que denotam inequivocamente uma imagem de um
grande abandono. Do mesmo modo, verifica-se pela análise cuidada das
mesmas a total ausência de regras de utilização, ordenamento e
requalificação do espaço que urge implementar.

Figura 4 - Vista panorâmica do caminho marginal ao Canal de Mira, a
partir da Ponte da Barra, onde é possível identificar o caminho do
Praião no lado esquerdo.

Figura 5 - Estado actual do caminho agrícola.

12

Assim, entre outros impactes negativos, o acesso desregrado a esta via
levou a que actualmente exista uma pressão de tráfego excessiva para a área
em questão, excedendo em larga escala o propósito inicial que quase já não
serve e para o qual foi construído e que para além do foco de perturbação
que constitui é simultaneamente um meio de acesso fácil a uma área que
deveria ser mais reservada. Este facto verifica-se dado que o caminho é muito
próximo à uma área de sapal de excelência para a alimentação das aves,
causando perturbação, como facilmente se constata e a equipa do projecto
pôde verificar in loco.

Figura 6 - Área de sapal contígua ao caminho agrícola

Figura 7 - Imagem panorâmica do biótopo agrícola
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Figura 8 - Situação de abandono verificada na maioria dos terrenos agrícolas.

Figura 9 - Um dos acessos ao canal da Ria a partir do caminho agrícola

Este tipo de facilidades no acesso a esta zona sem a necessidade de
recorrer a veículos todo-o-terreno torna-a alvo de despejos ilegais de lixo e
entulho, que para além do impacte visual negativo, prejudica também a
fauna e flora existentes, bem como transmite uma imagem de degradação
ambiental e abandono do local que se verifica actualmente e se pretende
inverter com o projecto delineado.

14

Figura 10 - Um dos vários depósitos de entulho existentes no local.

Figura 11- Exemplo da proximidade entre o caminho e o canal, facilidades de
acesso e despejo de lixo

Figura 12- Vegetação exótica (à esquerda) e deposição de lixo (à direita)
muito próximo das zonas sensíveis de sapal.
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Figura 13- Utilização abusiva do espaço próximo de uma área sensível.

As parcelas agrícolas existentes na área de intervenção são de reduzida
dimensão e existe uma considerável extensão de território onde se verifica o
abandono do uso agrícola do solo, sendo este substituído por vegetação de
pequeno e médio porte, em função do tempo decorrido desde que se deixou
de cultivar o terreno em questão. Em alguns casos estes terrenos sem cultivo
são ainda utilizados como pastagens para o gado. Noutras parcelas existem
ainda algumas árvores ornamentais e/ou de fruto que são utilizadas por
passeriformes como área de alimentação e abrigo. Existe ainda em estreita
ligação com esta situação um problema adicional referente à questão das
espécies exóticas de vegetação que ocorrem por toda a área, como
exemplificado nas Figuras 12 e 14, quer em terrenos particulares, quer nas
margens dos caminhos e mesmo no próprio sapal e que importa, desde já,
controlar e desenvolver e aplicar um plano de erradicação. Em resumo, a
zona identificada como terreno agrícola não é utilizada para o propósito
agrícola que se pretende. A divisão artificial das parcelas agrícolas, a
construção ilegal e a plantação e expansão de espécies exóticas deterioram
o habitat agrícola e actualmente poucas são as espécies que o poderão
utilizar. A principal espécie exótica ao nível da vegetação detectada pela
equipa técnica na zona de intervenção é a Erva-das-pampas ou Penachos
(Cortaderia seloana) que se encontra em franca expansão na zona e que
deveria ser objecto de erradicação imediata, facto que uma requalificação
ambiental do espaço de acordo com o projecto aqui analisado e
tecnicamente acompanhada possibilitaria. Foi ainda verificada in situ, a
ocorrência de espécies exóticas de flora como a Cana (Arundo donax), o
Chorão-das-areias (Carpobrotus edulis) e as Acácias (Acacia spp.).
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Figura 14- Vários exemplos de vegetação exótica existente no local.

No que diz respeito à área urbana, a zona marginal do perímetro
urbano é constituída por moradias isoladas com um ou dois andares, no
entanto, devido à tipologia das propriedades ser bastante comprida, as
traseiras das habitações nem sempre são utilizadas para o propósito agrícola a
que se destinavam no passado, ficando em estado de semi-abandono ou
sendo utilizadas para outros fins nomeadamente de lazer. Assim, diversas
parcelas estão vedadas com redes metálicas e foram criados jardins, muitos
deles recorrendo exclusivamente a espécies exóticas e mesmo utilizando
abusivamente espaço público. Noutros casos a área de construção foi
expandida sobre as parcelas agrícolas dos terrenos e nas traseiras das
habitações existem agora várias construções de madeira, ou de alvenaria,
aparentemente ilegais, utilizadas sobretudo como arrumos, locais de
churrasco, ou para lazer. No que à utilização abusiva do espaço público se
refere, foi identificada presencialmente a ocupação, em diversas parcelas,
para além dos limites do terreno privado, portanto ocupando indevidamente
terreno público sobretudo com mesas e bancos de piquenique em madeira
e/ou alvenaria construídos sob o limite do canal de Mira da Ria. Esta situação
causa ainda um impacte adicional pela perturbação verificada sobre as
zonas de alimentação das aves que deverá ser minorada principalmente
durante a fase de nidificação e durante as passagens migratórias pré e pósnupciais.
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Figura 15- Exemplo de zona jardinada existente no biótopo agrícola.

Figura 16- Exemplo da tipologia tipo dos terrenos.
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Figura 17- Exemplo de construção entre o canal da Ria e o caminho de terra
existente.

Figura 18- Exemplo das vedações aplicadas no terreno e indícios de uma nova
construção.
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Figura 19- Construção ilegal em cima do leito da Ria, numa zona importante
para a alimentação de aves.

5.2. Componente social
A área de intervenção apresenta uma reduzida taxa de ocupação
populacional mas uma grande afluência de pessoas, sobretudo mariscadores,
devido ao fácil acesso existente neste local ao canal de Mira da Ria e à
existência aqui de um grande banco de areia, sendo por conseguinte esta
uma das principais justificações verificadas para a elevada pressão de tráfego
automóvel verificada no caminho de terra batida paralelo ao canal. A
actividade de apanha de bivalves tem ainda uma importância muito
significativa na economia local, embora o descontrolo e o desordenamento
da actividade nomeadamente no que se refere aos pontos de acesso à Ria
para a exercer, possa ter impactes negativos nas populações de avifauna que
aí habitam. Daí decorre a importância e urgência de criar locais específicos
de acesso ao canal, bem como de regulamentar devidamente a actividade
no local. Apesar de tudo, a actividade de apanha de bivalves deve ser
mantida devido à importância económica que representa para várias famílias
bem como pela importância cultural e social que representa para toda a
região. Refere-se ainda que no entender da equipa técnica esta actividade
pode e deve ser mantida assegurando a sua sustentabilidade podendo, desse
modo, contribuir mesmo para a manutenção da elevada biodiversidade da
região, desde que seja devidamente ordenada e regulada de acordo com as
especificidades locais e com os valores da conservação da natureza.
Analisado a situação actual da zona a intervir, do ponto de vista da
ocupação territorial urbana verifica-se que os pequenos núcleos existentes
apresentam uma estrutura com reduzida coerência urbanística, decorrente
das intervenções casuísticas e do crescimento disperso ao longo das vias de
comunicação existentes, onde existem actualmente construções de um ou
dois andares. Identificam-se ainda espaços urbanos que, partindo de uma
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ocupação inicial estritamente agrícola, foram densificados através de um
acrescentar de edificado mais ou menos artesanal e destinados a diversos fins
nomeadamente e sobretudo para arrumos de veículos e alfaias agrícolas nas
traseiras das habitações, embora também se verifique a construção de jardins
recorrendo em muitos casos a espécies exóticas, como já mencionado.

5.3. Componente económica
As actividades económicas directamente relacionas com a área de
intervenção são a pesca/apanha de bivalves e a agricultura que apesar da
sua pequena escala, por ser sobretudo de cariz familiar nos dias de hoje, têm
ainda um significativo impacte na economia da região.
A agricultura é praticamente toda ela de subsistência, num regime
minifundiário e com mão-de-obra familiar que tem como principal objectivo o
consumo por parte dos produtores e onde o comércio dos produtos
produzidos tem um papel secundário. Existe ainda na área de intervenção
uma pequena exploração de bovinos que deverá ser objecto de uma
permanente e apertada monitorização ambiental de modo a evitar despejos
ilegais para a Ria, bem como quaisquer contaminações desta sensível zona
lagunar. Recomenda-se mesmo que numa situação ideal de futuro esta
exploração deveria ser deslocalizada para outro local.
A pesca e a apanha de bivalves têm um maior impacte na economia
da região, pois para além de criação de emprego e riqueza, também é
relevante para a indústria da construção e reparação naval, o comércio e o
turismo. Este último constitui um dos maiores atractivos da região e
simultaneamente uma das actividades com maior potencial de crescimento e
desenvolvimento. Contudo, a actividade turística descontrolada pode ter
efeitos nefastos na conservação da biodiversidade e como tal o ordenamento
e a aposta na sustentabilidade desta e de outras actividades económicas é
sem dúvida o caminho a seguir para a garantir o desenvolvimento da região
de um modo sustentável, garantido a igualdade de oportunidades para as
gerações vindouras.
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6. Estratégia de intervenção
6.1. Visão
De acordo com a Proposta de Requalificação Ambiental e Gestão de
Habitats da Margem Lagunar da Gafanha da Encarnação e Gafanha do
Carmo, da Câmara Municipal de Ílhavo, 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 impedindo a
expansão desordenada e procurando minimizar os impactes negativos nas
espécies existentes no local, maximizando os positivos e até criando condições
para a ocorrência de novas espécies, alcançando um estado de
desenvolvimento social e económico de um modo sustentável para toda a
região em simultâneo com a conservação activa da biodiversidade.

6.2. Eixos Orientadores
Na Tabela 1estão descritos os principais eixos orientadores de modo a
que os objectivos do projecto sejam alcançados minimizando os impactes e
garantindo a sua sustentabilidade.

Objectivos

Preservação
da Utilização social
biodiversidade
Garantir
a
preservação
e
requalificação do
património
natural existente
no local

Eixos estratégicos

Complementar o
local
com
equipamentos
que possam ser
utilizados
pela
população local

Potencialização
de recursos
Valorizar
as
actividades
económicas
locais
em
articulação com
a
preservação
dos
recursos
naturais
e
patrimoniais

Preservar
o Requalificar
o Valorizar
património natural local e a interface recursos
e paisagístico
lagunar
existentes
Concretizar
o Requalificação
projecto de um das
principais
modo
que frentes
de
minimize
os interface,
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os

Levar a cabo
acções
que
contribuam
simultaneamente

impactes
existentes e criar
condições para
manutenção das
populações
de
avifauna

assegurando um
quadro de vida e
uma mobilidade
qualificada
e
sustentada

para
a
valorização
dos
recursos territoriais
e das actividades
económicas
através de boas
práticas
que
garantam
a
preservação
ambiental

Tabela 1- Eixos orientadores

6.3. Missão
A Ria de Aveiro é alvo de inúmeros factores que ameaçam a dinâmica
do rico e sensível ecossistema que constitui, sendo uma das mais relevantes
zonas húmidas nacionais. Entre eles, destacam-se aqueles que provocam uma
redução ou alteração significativa dos habitats existentes na área, como a
drenagem e a conversão de zonas húmidas para utilização agrícola e a
conversão de salinas em aquaculturas, a expansão urbana, o abandono
agrícola, o despejo ilegal de lixo, entre outros. De notar ainda, o crescimento
da actividade turística, que sendo feita sem acompanhamento técnico e
massificada, acompanhada da consequente construção de infra-estruturas
(abertura de novas vias, construção de empreendimentos, etc.) pode
contribuir para a destruição de habitats naturais e para o aumento da
perturbação humana nos mesmos. Nesse sentido, a aposta ao nível do turismo
que é desejável deverá assentar em práticas de sustentabilidade efectiva e
ser um turismo dirigido a nichos de mercado, logo, associada a menor pressão
antropogénica na área, pelo que é desejável o fomento de actividades como
o birdwatching, o insectwatching, o digiscooping, a fotografia de natureza ou
o cicloturismo, por exemplo, entre diversas outras possibilidades
nomeadamente o turismo cultural, treeking ou análogos, que permitam um
elevado retorno e impactes reduzidos. A implementação de actividades
turísticas de cariz mais invasivo do espaço retratado neste relatório, como são
os desportos motorizados, terrestres ou a aquáticos, não sendo à partida de
excluir, carece de apertada regulamentação e controlo, uma vez que as suas
consequências para a natureza no caso de não serem praticados assente
numa estratégia sustentável e sustentada poderão apresentar efeitos nefastos
para a conservação da natureza e da biodiversidade que devem ser evitados.
A estratégia de intervenção na Ria assumida pela autarquia de Ílhavo,
e este projecto de Requalificação Ambiental e Gestão de Habitats da
Margem Lagunar da Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, em
particular, é disso um bom exemplo, deverá prosseguir com objectivos de
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modernidade e inovação mas sempre tendo por base a aplicação do
inovador conceito do desenvolvimento inteligente que possibilite um equilíbrio
ecológico deste acidente natural e consequentemente a conservação da
biodiversidade em simultâneo com o desenvolvimento económico e social,
garantindo a dádiva da Ria às gerações que irão porvir. Assim, esta atitude
assente nas mais modernas políticas de sustentabilidade deverá apostar na
Integração de conceitos geradores de valor, contribuindo para o nascimento
de iniciativas públicas e/ou privadas que contribuam para a concretização e
consolidação de uma gestão sustentada e equilibrada da zona. Pretende-se
mobilizar vontades e potenciar investimentos, operacionalizando uma
estratégia global que vise a sustentabilidade da Ria.
O ajuste do limite da ZPE da Ria de Aveiro no Concelho de Ílhavo, na
zona acima identificada, prende-se sobretudo com a necessidade de ordenar
o espaço de modo a impedir a construção ilegal, a expansão urbanística
desregrada e o acesso desordenado a áreas vitais para as populações de
aves existentes na zona, o que tem já neste presente momento impactes
negativos e certamente terá um severo agravo num futuro próximo nas
espécies que ocorrem nesta região, caso se mantenha a actual situação de
abandono e não se permita a requalificação ambiental sustentada do
espaço, no entender da equipa técnica responsável.
Assim e pela análise técnica efectuada ao projecto de requalificação
apresentado tal como descrito na Proposta de Requalificação Ambiental e
Gestão de Habitats da Margem Lagunar da Gafanha da Encarnação e
Gafanha do Carmo, da Câmara Municipal de Ílhavo, estão contempladas
diversas intervenções nomeadamente: a criação/melhoramento de uma via
que serve de limite entre a zona urbana e a zona agrícola, a criação de vias
pedestres e cicláveis, o acesso ordenado à frente de Ria, a criação de infraestruturas de recreio e lazer, a construção de um bar/restaurante, de modo a
criar uma frente urbana voltada para o canal da Ria e tornar a área num
espaço aprazível de contacto com a natureza, e em simultâneo criar melhores
condições para a natureza e as espécies que lá ocorrem nomeadamente ao
nível da diminuição da perturbação nas zonas mais sensíveis de alimentação
das aves, bem como na própria definição de materiais a utilizar e na adopção
de diversas medidas compensatórias.
Seguidamente estão descritos os impactes que entende a equipa
técnica poderem ocorrer relacionados com a conservação da natureza e da
biodiversidade que a implementação do projecto de requalificação
ambiental irá produzir, nomeadamente os que irão incidir sobre as espécies da
fauna, em particular as da avifauna e dentro destas as prioritárias que utilizam
a zona de intervenção como área de abrigo e alimentação personalizados a
cada uma das intervenções previstas no projecto.
De modo a potenciar a conservação da biodiversidade existente no
local, a área da 1ª Fase de intervenção já consolidada, foi dividida em três
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sectores, identificadas com as letras sector A, sector B e sector C, tal como
indicado na figura 20, para que seja possível situar e delimitar no terreno todas
as intervenções previstas na área de intervenção da 1ª Fase de modo mais
prático e assim assimilar toda a informação o mais claramente possível.
Assim, seguidamente estão descritas todas as operações previstas para
a área global de intervenção contemplada na 1ª Fase. Em primeiro lugar
encontram-se devidamente especificadas as intervenções de cariz mais
generalista e que são comuns a toda a zona de intervenção da 1ª Fase ou
seja, aplicadas ao conjunto dos 3 sectores considerados, A, B e C, a que se
seguem posteriormente as mais específicas e restritas a cada um deles
individualmente procurando clarificar a análise ao nível da conservação da
natureza efectuada pela equipa técnica.

Figura 20- Plano de implementação do projecto, divisão por sectores (A, B e C)
da 1ª Fase de Intervenção.
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6.4. Intervenções a realizar
6.4.1. Intervenções generalistas comuns aos 3 Sectores (A, B e C)
definidos para a Zona de Intervenção da 1ª Fase
Objectivo: Consolidação da frente ribeirinha
Estratégia: Voltar as habitações de frente para a Ria, consolidando a
identidade de frente ribeirinha e criando um destino turístico durante o ano
inteiro, complementar às balneares Barra e Costa Nova. Urbanizar de um
modo regrado com moradias unifamiliares, preferencialmente isoladas e
restritas a um ou dois andares no máximo criando uma baixa densidade
ocupacional na zona e requalificando toda a área urbana.

Objectivo: Sistematizar o estacionamento automóvel
Estratégia: Distribuir o estacionamento automóvel ao longo de toda a área de
intervenção, evitando assim a grande perturbação de algumas áreas e
estimulando o uso de meios de transporte alternativos e de mobilidade suave.

Objectivo: Criação de zonas balneares nas margens da Ria
Estratégia: Ordenar o acesso e criar condições para a ocupação balnear das
praias de areia existentes, se necessário rectificar a sua localização na área de
intervenção, respeitando os limites de pressão Humana adequada para esta
zona ambientalmente sensível de modo a que a utilização destes espaços seja
feita em locais que garantam a mínima perturbação para as espécies
existentes, sendo que em caso de necessidade fruto de uma monitorização e
da dinâmica da laguna poderem estar interditas durante determinados
períodos do ano considerados mais sensíveis para as populações da avifauna,
como por exemplo o período de reprodução e as épocas de migração. Deve
ser evitada a criação de praias junto de áreas de sapal bem desenvolvido e
em zonas que destrua as praias de vasa e lodo existentes e que constituem um
importante biótopo de alimentação para as aves.

Objectivo: Ordenamento do acesso à margem da Ria
Estratégia: Ao limitar as zonas de acesso directo ao canal da Ria este será feito
de um modo mais ordenado através de caminhos delimitados e cais flutuantes
em locais previamente especificados para o efeito, de modo a que seja
possível minimizar os impactes da ocupação antropológica no local,
garantindo uma menor perturbação nas espécies que se alimentam ou
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nidificam nas margens da Ria e simultaneamente o acesso facilitado aos
mariscadores que desenvolvem a sua actividade neste troço do canal.

Objectivo: Criação de pequenos ancoradouros
Estratégia: Criar pontões e ancoradouros para a utilização por parte de
pequenas embarcações de recreio de modo a que o acesso a estas seja feito
apenas em locais previamente determinados e não ao longo de toda a
extensão da margem, como actualmente se verifica, minimizando assim, a
perturbação para as populações de aves e o impacte na biodiversidade.
Objectivo: Limitação ou mesmo interdição do tráfego automóvel no Caminho
do Praião
Estratégia: Fiscalizar o acesso de quaisquer veículos ao referido caminho
limitando a sua utilização a veículos agrícolas interditando mesmo a
circulação automóvel no caminho, promovendo o uso de vias alternativas a
partir da zona urbana no caso de veículos agrícolas e afastando a
perturbação automóvel da zona mais sensível do sapal.

Objectivo: Criação de vias pedestres e cicláveis
Estratégia: Criar um conjunto de caminhos em terra batida, saibro ou outro
material não impermeável, promovendo a utilização de transportes
alternativos, contacto com a natureza e um estilo de vida saudável criando
assim facilidades no acesso à área através de meios de transporte alternativos
que garantem uma menor perturbação das espécies ai existentes. Conceber
uma rede de percursos interligados com outros já existentes no Concelho,
colocação de sinalética informativa com normas de utilização e guia de boas
práticas, assim como informação sobre a flora e fauna existentes na região,
suas ameaças e estatuto de conservação para que o visitante possa
apreender que as suas acções têm impactes associados e desse modo possa
minimizá-los ou até neutralizá-los.

Objectivo: Colocação de infra-estruturas de recreio e lazer
Estratégia: Aprovisionar o espaço com estruturas como zonas de manutenção,
descanso, sombra, observatórios de aves, entre outros, através da colocação
no terreno de mobiliário urbano adequado para o efeito em locais
previamente determinados de modo a minimizar o impacte da perturbação
causada pela sua utilização, dimensionados de acordo a ocupação e
utilização prevista para o local.
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Objectivo: Revitalização da área agrícola
Estratégia: Criar incentivos e condições para a reocupação da zona agrícola
com práticas de cultivo adequadas para a região, cumprindo as directivas
regionais e adoptando um modo de cultivo sustentável garantindo ainda a
conservação das comunidades de avifauna locais pela adopção de técnicas
que potenciem o seu desenvolvimento e crescimento, assim como a
adequação das colheitas fora de épocas sensíveis para as espécies.
Recuperação de parcelas de terrenos abandonadas para cultivo de cereais
para forragens, criação de sebes vivas entre os terrenos e reconversão de
terrenos agrícolas em pequenas parcelas de matos baixos.

6.4.2. Intervenções a realizar no Sector A
Objectivo: Melhoramento da estrada que limita o perímetro urbano
Estratégia: O melhoramento da via de comunicação alcatroada existente
tornando-a numa via de sentido único, tal como está prevista na Proposta de
Requalificação Ambiental e Gestão de Habitats da Margem Lagunar da
Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, da Câmara Municipal de
Ílhavo. Esta alteração procura fomentar o ordenamento passivo da área em
questão, com a criação de uma zona tampão, que redirecciona o tráfego
automóvel para fora de zonas de grande sensibilidade, na proximidade do
sapal, mas também, redefinir, de forma inequívoca, a área de fronteira entre
espaço natural e edificado procurando limitar esse tráfego aos acessos ao
edificado que remeta a malha urbana. Prevê-se portanto, uma diminuição da
perturbação nas populações que utilizam o biótopo de sapal, o que
provocara impactes positivos ao nível da conservação da biodiversidade.

Objectivo: Revitalização da área agrícola e reconversão de parcelas em sapal
Estratégia: Criar incentivos e condições para a reocupação da zona agrícola
com práticas de cultivo adequadas para a região, cumprindo as directivas
regionais e adoptando um modo de cultivo sustentável garantindo ainda a
conservação das comunidades de avifauna. Utilização de algumas zonas de
terrenos abandonados para a ocupação com caniço (Phragmites australis) e
junco-das-esteiras (Juncus maritimus) de modo a manter o mosaico de
habitats existente e proporcionar condições para a conservação da
biodiversidade.
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6.4.3. Intervenções a realizar no Sector B
Objectivo: Construção da estrada que limita o perímetro urbano
Estratégia: A construção de uma nova via de comunicação, tal como está
prevista na Proposta de Requalificação Ambiental e Gestão de Habitats da
Margem Lagunar da Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, da
Câmara Municipal de Ílhavo, o que levará a que haja um aumento do tráfego
automóvel junto da área urbana, enquanto, simultaneamente, o mesmo irá
diminuir no caminho situado próximo da zona de sapal e que é uma área
ecologicamente muito mais sensível, diminuindo assim a perturbação nas
populações que utilizam o biótopo de sapal. A construção de uma estrada
alcatroada de sentido único ao longo das traseiras das moradias existentes irá
permitir um novo e melhorado acesso às parcelas agrícolas e poderá
contribuir para que a construção nos terrenos agrícolas seja diminuída ou até
anulada, uma vez que participa na limitação do crescimento urbano,
devolvendo assim o habitat às espécies que aí ocorrem.

Objectivo: Construção de um bar/restaurante
Estratégia: Tal como previsto na Proposta de Requalificação Ambiental e
Gestão de Habitats da Margem Lagunar da Gafanha da Encarnação e
Gafanha do Carmo, da Câmara Municipal de Ílhavo, pretende-se equipar a
área com um restaurante/bar que responda às necessidades de ocupação
do espaço, dimensionado para evitar o fluxo excessivo de pessoas ao local e
o consequente aumento da perturbação embora criando assim uma maisvalia e mais um atractivo para a utilização da área como zona de lazer e
diversão.

6.4.4. Intervenções a realizar no Sector C
Objectivo: Plantação de árvores para criar uma barreira visual em estruturas já
existentes
Estratégia: Plantação de espécies arbóreas autóctones e adaptadas ao
habitat em questão junto da estrutura existente (exploração pecuária),
criando assim uma barreira visual entre o espaço verde e o edifício. Criar uma
pequena parcela de bosque que proporciona mais uma área de abrigo e/
reprodução para as espécies de passeriformes que ocorrem na zona agrícola.
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Objectivo: Construção da estrada que limita o perímetro urbano
Estratégia: A construção de uma nova via de comunicação, tal como está
prevista na Proposta de Requalificação Ambiental e Gestão de Habitats da
Margem Lagunar da Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, da
Câmara Municipal de Ílhavo, o que levará a que haja um aumento do tráfego
automóvel junto da área urbana, enquanto, simultaneamente, o mesmo irá
diminuir no caminho situado próximo da zona de sapal e que é uma área
ecologicamente muito mais sensível, diminuindo assim a perturbação nas
populações que utilizam o biótopo de sapal. A construção de uma estrada
alcatroada de sentido único ao longo das traseiras das moradias existentes irá
permitir um novo e melhor acesso às parcelas agrícolas e levará ainda a que a
construção nos terrenos agrícolas seja diminuída ou até anulada, devolvendo
assim o habitat às espécies que aí ocorrem.

Nota: A propósito da plantação de árvores sugerida no ponto 6.4.4., a realizar
no Sector C, propõe-se que os arranjos urbanísticos que contemplem a
alteração de espaços verdes, essencialmente a plantação de árvores e
espécies arbustivas, optem pela utilização de espécies autóctones e que se
enquadrem com as características físicas do local. Recomenda-se, sem
prejuízo da utilização de outras espécies autóctones, a utilização de espécies
dos géneros Alnus, Salix e Quercus.

6.5 Proposta de intervenção para a 2ª Fase
Atendendo às propostas efectuadas no relatório de Requalificação Ambiental
e Gestão de Habitats da Margem Lagunar da Gafanha da Encarnação e
Gafanha do Carmo, que afectam toda a margem nascente do Canal de
Mira, a equipa técnica responsável pelos trabalhos entende que se deverá
incluir, mesmo que de forma sucinta e pouco aprofundada, pelo estado
embrionário em que ainda se encontra, a proposta concebida para a 2ª Fase
de intervenção. Ao facilitar uma perspectiva holística da proposta,
acreditamos estar a contribuir, para o melhor entendimento do projecto e da
área, quer na sua componente de intervenção física, quer para evidenciar as
dinâmicas naturais já existentes e que serão potenciadas.
Contudo, será pertinente reiterar, que a informação disponível para a 2ª Fase
de intervenção é muito escassa e poderá vir a sofrer alterações futuras. Pelo
que, a analise abaixo apresentada será forçosamente menos exaustiva que a
efectuada no ponto 6.4.1., referente à 1ª Fase já consolidada.
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As imagens abaixo colocadas atestam de alguma forma o esforço do
executivo camarário pela melhor solução para a implementação da 2ª Fase
de trabalhos, mas também, a volubilidade ainda associado a esta
componente do projecto. Na figura 21 é possível aferir a área inicial proposta
para desanexação, corrigida e reduzida na figura 22, de modo a diminuir a
interferência na área de ZPE e nas suas dinâmicas. Mais adiante serão ainda
descritas algumas medidas que visam reduzir os potenciais impactos que esta
desafectação poderá ter nas dinâmicas naturais do ecossistema da região.

Figura 21- Proposta inicial de
desanexação para os limites da ZPE.

Figura 22- Correcção do limite de ZPE
a desanexar.

6.5.1. Intervenções previstas para a 2ª Fase
Proposta: Remoção do troço de tapete betuminoso, limitando assim o acesso a
uma área de grande sensibilidade ecológica, que pelas suas características
apresenta excelentes condições de abrigo e alimentação para aves,
especialmente limícolas, mas que, em condições favoráveis de conservação
contribui também para a regulação hídrica e controlo de cheias. Com a
remoção de cerca de 220 metros de pavimento elimina-se ainda uma área de
parqueamento ilegal localizada na zona de fronteira do sapal, devolvendo-se
ao meio natural um espaço de excelência e permitindo a sua renaturalização,
o que contribui de forma activa e directa para a preservação deste mosaico,
graças à redução da pressão de origem antropogénica, nomeadamente,
pisoteio, deposição de lixo/entulho, etc.
Proposta: Intervenções de carácter conservacionista na área de sapal
localizado na parte Norte desta Fase facilitando a conservação e protecção
deste mosaico natural.
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Proposta: Recuperação do caminho do Praião, com aproximadamente 1,6Km
de extensão, prevê, de acordo com a informação existente, uma vocação
pedonal e ciclavel, fazendo a ligação entre a futura ciclovia a Norte da Ponte
da Barra, e o cais da “Bruxa” (Cais da Associação Náutica da Gafanha da
Encarnação). Desta forma procura-se, primeiro, criar uma zona de fronteira
entre o Canal e a área de lazer, e segundo, cria um mecanismo de controlo
passivo que limitará as perturbações antropogénicas no ecossistema.
Proposta: Novas acessibilidades à Marina, na lógica de remate urbano, já
referida para a 1ª Fase, propõe-se a criação de um novo acesso rodoviário ao
cais da “Bruxa”, procurando assim, ordenar e limitar a expansão urbana no
local. A esta proposta associa-se também a implementação de equipamentos
urbanos e paisagísticos.
Proposta: Criação de uma cortina vegetal, que juntamente com as novas
acessibilidades à Marina, cria uma zona de transição, entre o espaço natural e
o espaço urbano.
Para que esta intervenção seja mais proveitosa para o ecossistema e para a
componente paisagística, sugerimos a utilização de espécies vegetais
autóctones, tal como referido para o ponto 6.4.4.
As duas propostas acima referidas dependem da aprovação da
desanexação de terrenos classificados como REN e ZPE da Ria de Aveiro, tal
como indicado na Figura 22.
Proposta: Consolidação de areal, de moda a fixar a margem do Canal.
Embora a informação sobre esta intervenção seja reduzida, não indicando a
metodologia de aplicação, o local exacto da intervenção, etc., bem como o
fim para o qual se destina, se conservacionista ou balnear, propomos que
qualquer acção que tenha lugar nesta área tão sensível seja efectuada com
acompanhamento técnico especializado. Propomos ainda, antes de qualquer
trabalho, a verificação de qual o grau de perturbação para o meio de
qualquer alteração, tanto ao espaço como de futuras utilizações.
Proposta: Zona de estadia e posto de observação da natureza: na informação
disponibilizada é proposta a construção de uma zona que facilite o contacto
com a natureza, que inclui algumas infra-estruturas, como um posto de
observação que deverão ser em materiais sustentáveis e cuja construção e
instalação deverá ser tecnicamente acompanhada de modo a ser o mais
eficaz e a causar o menos impacte.
Proposta: Área de viveiro de Ostras, há ainda a proposta de implementação
de um local dedicado ao cultivo de ostras, fomentando de forma ordenada a
captura de bivalves tão comum na região, o que deverá merecer acurado
acompanhamento técnico e de avaliação dos impactes que poderá causar.
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Proposta: Conversão de equipamento de transformação de peixe,
proporcionando aos munícipes e visitantes, equipamentos de carácter social e
educacional, procurando desde modo contribuir para a conservação da
biodiversidade através da formação e sensibilização das populações e
visitantes.
Para a concretização de alguns dos trabalhos acima referidos, e de acordo
com a informação disponibilizada, prevê-se que no decorrer da 2ª Fase de
Intervenção ocorra a desanexação de cerca de 3,3h de terrenos
pertencentes à REN e à ZPE da Ria de Aveiro, tal como apresentado na Figura
22. O que eleva o valor da área a desafectar no âmbito das 2 Fases de
Intervenção previstas para pouco mais de 60 ha, o que ronda 0,11% da área
total da ZPE de Aveiro, pelo que se entende que com a adopção das
directrizes e orientações de gestão aqui delineadas não será afectada de
forma significativa a área de ZPE da Ria de Aveiro no seu todo nem nenhum
dos seus habitats ou espécies em particular.

7. Implementação
A criação e implementação do projecto previsto para a margem
poente do Canal de Mira de acordo com a Proposta de Requalificação
Ambiental e Gestão de Habitats da Margem Lagunar da Gafanha da
Encarnação e Gafanha do Carmo encontra-se a cargo da Câmara Municipal
de Ílhavo. O principal objectivo da intervenção é dotar a área de uma zona
verde de lazer, criar condições para a existência de um espaço balnear,
ordenar a frente urbana, a interface canal-terra e o acesso à Ria.
O ajuste do limite da ZPE da Ria de Aveiro e a implementação do
projecto de requalificação para o local a que o estudo se direcciona está
disposto em três linhas orientadoras distintas aqui especificadas:

Preservar o património ambiental e paisagístico - Agregando os projectos e
acções que visam minimizar a perturbação do ecossistema, prevenir a
ocupação de zonas vulneráveis e assim garantir a preservação do sistema
lagunar, requalificar e renaturalizar as áreas degradadas fundamentais, para o
equilíbrio natural da área, alertar e modificar comportamentos e mentalidades
para a importância da conservação da natureza e biodiversidade, divulgar o
local como zona de interesse para a observação de aves e turismo de
natureza.
Qualificar a interface lagunar – Com as quais se pretende agregar as
intervenções de qualificação do território, centradas na criação e melhoria
das condições e estruturas de base que permitam a vivência da Ria e do
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espaço envolvente, criar um local de lazer atractivo para o visitante equipado
de acordo com os objectivos projectados para o local. Devolver a Ria aos
habitantes.
Valorizar os recursos existentes — Conjunto de projectos/acções que
permitam valorização dos recursos da Ria de forma a garantir a
sustentabilidade e manutenção para as gerações vindouras. Aposta na
agricultura extensiva e sem recurso a produtos químicos (biológica), feita de
um modo sustentável e respeitando o ecossistema em que se insere, utilizando
a área agrícola somente para o cultivo agrícola ou pastorícia e não para
construção. Regulação da pesca e da apanha de bivalves de modo a que
sejam cumpridas as directivas estabelecidas e garantido assim a
sustentabilidade da actividade. Valorização do turismo na região e do
projecto como pólo de atracção reduzindo a perturbação nas populações e
habitats. Divulgação do turismo “verde” e sustentável, garantindo uma maisvalia para a economia da região e para a conservação das espécies.
A partir da análise do projecto elaborado pela Câmara Municipal de
Ílhavo a equipa técnica estudou quais as espécies que poderiam ser
afectadas ao por em prática o referido projecto e elaborou um conjunto de
medidas tendo em vista a minimização dos impactes da alteração dos limites
da ZPE e ordenamento previsto para o local.
Dada a sensibilidade ecológica da área em questão, todos os trabalhos
levados a cabo nesta zona devem ser acompanhados por técnicos
qualificados e especializados na área da biodiversidade que garantam a
correcta aplicação das medidas previstas para minimização dos impactes
que o projecto poderá ter no ecossistema e tendo como principal linha de
acção a conservação do património ambiental e paisagístico, mantendo
todos os valores naturais que caracterizam o território.
As alterações propostas para o limite da ZPE correspondem na prática a
uma actualização com a realidade presente e verificada no terreno. Com a
transposição desta realidade para o PDM agora em execução, e com as
medidas previstas no Projecto de Requalificação Ambiental e Gestão de
Habitats da Margem Nascente do Canal de Mira, estão criadas as condições
para uma “vigilância” passiva do espaço fronteiriço entre a zona urbana e a
área de ZPE, procurando promover espaços equilibrados e sustentáveis.
Contudo, esta nova aproximação não poderá descurar a fiscalização efectiva
no terreno, de modo a que, no futuro não seja necessário proceder a uma
nova adaptação do limite da ZPE no mesmo local, em resultado de desvios de
ocupação não desencorajados em tempo útil que possam conduzir a perdas
de habitat e biodiversidade.
Na realidade o habitat identificado como zona agrícola tem inúmeras
ameaças à integridade do mesmo, deteriorando-o e verificando-se até que as
espécies que poderiam utilizar este biótopo não o fazem por este estar
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bastante descaracterizado. A aplicação deste projecto deve ter em vista a
inversão deste cenário de modo a que as populações possam ocupar de
novo o terreno.

7.1. Espécies afectadas
Para a ZPE da Ria de Aveiro estão identificadas diversas espécies de
aves que ocorrem na região sendo que muitas delas se reproduzem por aqui.
Das espécies de avifauna alvo de orientações de gestão para a Ria de Aveiro
aquelas para as quais está registada a sua ocorrência na área de intervenção
são:
Alca torda
Alcedo athis
Anas crecca
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris minuta

Caprimulgus
europaeus
Chadarius
alexandrinus
Charadrius hiaticula
Ciconia ciconia
Egretta garzetta
Ixobrichus minutus
Milvus milvus

Scolopax rusticola
Sterna albifrons
Sterna sandvicensis
Sylvia undata
Tringa totanus
Numenius arquata
Pluvialis apricaria
Phoenicopterus ruber

Pluvialis squartola

Qualquer intervenção levada a cabo no interior das áreas
correspondentes a habitats ocupados por estas espécies poderá ter
consequências no seu comportamento e distribuição, devendo por isso ser
acompanhada tecnicamente e monitorizado o seu efeito, bem como
minimizados quaisquer impactes causados.
Com a alteração do limite da ZPE da Ria de Aveiro, estão identificadas
4 espécies de aves, duas delas, alvo de orientações de gestão, fruto do seu
estatuto de conservação prioritária, que poderão utilizar esta área agrícola
como zona de alimentação e desse modo passíveis de virem a sofrer algum
tipo de impactes na sequência das intervenções previstas. No entanto,
importa ressalvar que na situação actual verificada no terreno e devidamente
documentada nas imagens que acompanham o presente relatório, esses
impactes já fizeram sentir os seus efeitos fruto da construção e ocupação ilegal
efectuadas anteriormente de modo desequilibrado e sem qualquer
ordenamento contribuindo para a perda de habitat situação que se pretende
agora corrigir e minorar os efeitos verificados, em consequência desses erros
passados, quer pela requalificação ambiental do espaço, quer mesmo
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propondo medidas de compensação e de valorização da biodiversidade
numa actuação ecoeficiente e aplicando os princípios do desenvolvimento
inteligente. Ainda a reforçar esta intenção e atitudes inovadoras da autarquia
Ilhavense, entende-se que a transposição desta realidade para o PDM, bem
como as medidas previstas no Projecto de Requalificação, permitirão exercer
um maior controlo sobre alterações futuras, combatendo assim a degradação
deste espaço e valorizando a conservação da natureza e da biodiversidade
em detrimento da situação actual de abandono e insalubridade.
As espécies que ocorrem nesta zona, bem como, o seu estatuto de
conservação e habitats predominantes encontram-se descritos na tabela
apresentada em seguida:

Nome
comum

Nome
científico

Estatuto
de Anexo I da Habitat
conservação
directiva
predominante
79/409/CEE

Milhafre-preto Milvus milvus

Pouco
preocupante

Sim

Agrícola

Cegonhabranca

Ciconia
ciconia

Pouco
preocupante

Sim

Agrícola

Felosa-domato

Sylvia undata

Pouco
preocupante

Sim

Agrícola

Noitibócinzento

Caprimulgus
europaeus

Vulnerável

Sim

Agrícola

Tabela 2- Espécies que utilizam o biótopo agrícola

Ao proceder ao ordenamento da área em causa, a construção,
circulação e perturbação excessiva junto à linha de água será transferida
para junto da malha urbana, beneficiando assim todas as espécies que
utilizam a zona de sapal e do canal propriamente dito como local de alimento
e/ou repouso.

As espécies de avifauna que ocorrem nesta região e que se prevê que
poderão beneficiar com o ordenamento desta zona estão devidamente
caracterizadas na tabela apresentada em seguida:
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Nome
comum

Nome
científico

Estatuto
de Anexo I da Habitat
conservação
directiva
predominante
79/409/CEE

Tordamergulheira

Alca torda

Pouco
preocupante

Guarda-rios

Alcedo athis

Pouco
preocupante

Marrequinha

Anas crecca

Pouco
preocupante

Sapal

Garça-real

Ardea cinerea

Pouco
preocupante

Sapal

Garçavermelha

Ardea
purpurea

Em perigo

Pilrito-depeito-preto

Calidris alpina

Pouco
preocupante

Sapal

Pilrito-debicocomprido

Calidris
ferruginea

Vulnerável

Sapal

Pilrito-escuro

Calidris
marítima

Em perigo

Sapal

Pilrito
pequeno

Calidris minuta

Pouco
preocupante

Sapal

Borrelho-decoleirainterrompida

Charadrius
alexandrinus

Pouco
preocupante

Borrelhhogrande-decoleira

Charadrius
hiaticula

Pouco
preocupante

Garçabranca

Egretta
garzetta

Pouco
preocupante

Sim

Sapal

Garçapequena

Ixobrichus
minutus

Vulnerável

Sim

Sapal

Maçaricoreal

Numenius
arquata

Pouco
preocupante

Flamingo

Sim
Phoenicopterus Pop.
ruber
Residente:
Regionalmente
extinto/
Pop.

Sapal
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Marinho;
Praia e dunas
Sim

Sim

Sim

Sapal

Sapal

Sapal

Sapal

Invernante:
Vulnerável
Taramboladourada

Pluvialis
apricaria

Pouco
preocupante

Sim

Tarambolacinzenta

Pluvialis
squartola

Pouco
preocupante

Sapal

Galinhola

Scolopax
rusticola

Informação
insuficiente

Sapal

Andorinhado-mar-anã

Sterna albifrons

Vulnerável

Dunas
e
praia; Sapal

Garajau

Sterna
sandvicensis

Quase
Ameaçado

Pernavermelha

Tringa totanus

Pop.
Residente:
Crítico/
Pop.
Invernante:
Pouco
preocupante

Sim

Sapal

Dunas
e
praia; Sapal
Sapal;
Marinhas
salgado

e

Tabela 3- Espécies que poderão beneficiar do ordenamento da zona de intervenção.

7.2. Orientações de gestão
No caso da Proposta de Requalificação Ambiental e Gestão de
Habitats da Margem Lagunar da Gafanha da Encarnação e Gafanha do
Carmo, da Câmara Municipal de Ílhavo, avançar existem algumas espécies
que poderão ser afectadas pela alteração do habitat, das dinâmicas de
acesso ao local e até a eventual perda de habitat para algumas espécies.
De modo a minimizar, em ambas as Fases, os impactes resultantes do
projecto de alteração do limite da ZPE e ordenamento da margem poente do
Canal de Mira, deverão ser cumpridas algumas orientações de gestão para a
zona seleccionadas pela equipa técnica com base no vasto conhecimento
da zona e das espécies que nela habitam. Do correcto cumprimento destas
directivas e orientações de gestão irá depender a conservação de espécies e
habitats existentes na zona que são fundamentais para a conservação da
biodiversidade. As directivas e orientações seleccionadas são as seguintes:

38

7.2.1. Directivas aplicáveis em toda a área de intervenção da 1ª Fase e
2ª Fase


Monitorizar espécies e habitats durante e depois da intervenção

Adquirir informação sobre a distribuição e ocorrência das espécies que
utilizam este local, acompanhando através da realização de censos as
populações de algumas espécies de modo a que seja possível monitorizar o
impacte das alterações efectuadas ou até criar novas medidas de
minimização pela possível perda de habitat.



Reduzir a mortalidade acidental

Reduzir ou eliminar na área todos os factores que possam contribuir para o
aumento da mortalidade, como atropelamentos, uso de pesticidas, pilhagem
de ninhos, destruição ou alteração de habitat durante os períodos de
reprodução. Criar um guia de boas práticas/normas para distribuição pela
população local.


Conservar ex-situ

Aplicar um conjunto de medidas de conservação com vista à redução da
perturbação no outro canal da Ria existente no Concelho, o Rio Boco que
possui habitats e espécies semelhantes aos existentes na área de intervenção.


Conservar/recuperar os locais de reprodução existentes

Identificar e manter os locais considerados importantes e que possam ser
utilizados para a nidificação ou até criar novos locais como por exemplo novas
ilhas ou novas áreas de sapal em zonas de menor perturbação como acção
de minimização dos impactes causados.


Controlar a predação e perseguição

Controlar o efectivo de cães e gatos assilvestrados, assim como o abate,
captura ilegal e a pilhagem de ninhos. Promover acções de informação e
sensibilização de modo a diminuir a perseguição de espécies vítimas de
crenças e superstições infundadas.


Manter edificações que possam albergar colónias e/ou populações

Identificar e manter edificações que alberguem colónias reprodutoras de
aves, como é o caso da Ciconia ciconia ou de outras espécies que não são
alvo de orientações de gestão, mas desempenham um importante papel no
ecossistema como, por exemplo, as andorinhas.


Adquirir/arrendar terrenos

Utilizar terrenos para a implementação de práticas agrícolas e culturas
tradicionais de modo a utilizar a área agrícola para o respectivo fim,
procurando atingir a sustentabilidade da actividade
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Condicionar intervenções nas margens e leito das linhas de água

Acompanhamento técnico por parte de pessoal qualificado na área da
conservação da natureza e biodiversidade nas intervenções levadas a cabo
no leito e margens das linhas de água de modo a que as alterações nos
habitats sejam feitas fora dos períodos sensíveis e com o mínimo impacte nas
populações.


Criar condicionamentos às práticas agrícolas

Promover o uso de sebes naturais vivas, criando assim locais de abrigo e
reprodução para as espécies de passeriformes existentes na região. Regular a
utilização de produtos químicos agrícolas, impedir o controlo da florestação
através de fogo controlado durante as épocas mais sensíveis.


Incrementar a sustentabilidade
interesse para a conservação

económica

de

actividades

com

Promover a sustentabilidade da produção agrícola e da apanha de bivalves,
criando um conjunto de regras aplicáveis à região em causa com vista a
minimização da perturbação e destruição de habitat salvaguardando a
importância económica que as actividades têm para a região. Implementar
um conjunto de medidas com vista a revitalizar a produção agrícola da zona.


Condicionar a florestação

Impedir a florestação com espécies exóticas, assim como a florestação de
grandes áreas de modo a que as características predominantemente
agrícolas do habitat se mantenham.


Efectuar desmatações selectivas e controlo de exóticas

Durante e após a intervenção no terreno deverá ser elaborado e aplicado um
plano de controlo de flora exótica que existe na área em questão, sobretudo
Cortaderia seloane que está bastante disseminada ao longo de toda a área
da Ria de Aveiro, assim como assegurar a continuidade do projecto de modo
a evitar novas expansões na zona. Deverão ser identificadas as espécies
exóticas que ocorrem na zona, área de distribuição e locais onde representam
uma maior ameaça para a biodiversidade e em seguida delinear-se e
implementar-se na prática um plano de controlo e erradicação das mesmas.


Condicionar expansão urbano-turística

Adequar a pressão turística da área de acordo com a sensibilidade ecológica
da mesma, evitando grandes fluxos de turistas e promovendo a deslocação
até às margens da Ria sem recurso à utilização do automóvel minimizando
assim a perturbação associada a esta actividade. Minimizar ou proibir o
acesso de visitantes às zonas consideradas mais sensíveis durante as épocas
de reprodução.
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Ordenar acessibilidades

Limitar o acesso às margens da ria e limitar o tráfego de veículos motorizados
no para lá da zona urbana, se necessário interditar o trânsito em determinados
locais pelo menos durante os períodos mais sensíveis para as espécies, como a
época de reprodução.


Informar e sensibilizar

Colocação de painéis informativos ao longo dos percursos criados com regras
de utilização, indicações turísticas e informações sobre as espécies existentes
de modo a informar os visitantes para a importância ecologia do local, assim
como a necessidade da sua conservação, procurando sensibilizar e alterar
mentalidades.


Fiscalizar acessos e circulação de veículos motorizados

Regular e limitar o acesso a área apenas a veículos agrícolas relegando a
maior parte do tráfego para junto do núcleo urbano, diminuindo assim a
perturbação junto das zonas mais sensíveis para as populações de avifauna
existentes. Se possível desviar a circulação dos veículos agrícolas do Caminho
do Praião para os caminhos transversais a este e que ligam directamente ao
centro urbano.


Condicionar a construção de infra-estruturas

Impedir a construção nos terrenos designados para a agricultura e regrar a
construção na zona limite da área urbana de modo a diminuir a perturbação.
Permitir apenas moradias unifamiliares, sempre que possível isoladas e com
baixa densidade de urbanização do terreno.

7.2.2. Directivas específicas direccionadas ao Sector A da 1ª Fase
Pretende-se a manutenção e reaproveitamento da estrada alcatroada
já existente e a alteração do limite da ZPE para a frente urbana que já existe
actualmente e que coincide com a estrada a ser revitalizada.


Criar condições para a expansão da área de caniçal (Phragmites
australis), impedindo o pisoteio e o cultivo de algumas parcelas de
terreno. A existência de áreas de caniço com reduzida perturbação é
determinante para a distribuição e ocorrência de diversas espécies.



Impedir a reconversão de sapais em terrenos agrícolas, pois os biótopos
de praias de vasa e lodo e de sapal apresentam nesta secção da área
de intervenção uma importância relevante enquanto zonas de
alimentação para aves.
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Permitir o desenvolvimento de juncais (Juncus maritumus) na periferia
dos terrenos acentuando assim a variedade de habitats que compõem
o mosaico aqui existente.



Impedir a construção no espaço entre a margem da Ria e o caminho
de terra existente e demolir as construções que aí existem actualmente

7.2.3. Directivas específicas direccionadas ao Sector B da 1ªFase
Está prevista a construção de uma nova via alcatroada junto às
traseiras das habitações já existentes e a alteração do limite da ZPE para o
limite urbano já existente e que coincide com a nova estrada.



Manter o carácter predominantemente agrícola dos terrenos criando
medidas de incentivo ao cultivo de cereais para forragem ou vegetais
verdes, que são característicos na região.



Incentivar o uso de sebes vivas em detrimento das vedações artificiais
existentes nos terrenos



Impedir a construção no espaço entre a margem da Ria e o caminho
de terra existente e demolir as construções que aí existem actualmente

7.2.4. Directivas específicas direccionadas ao Sector C da 1ªFase
Irá proceder-se à florestação de algumas parcelas de terrenos agrícolas
de modo a dissimular algumas construções aí existentes, construção de uma
estrada alcatroada no limite do perímetro urbano já existente e adopção do
limite da ZPE para essa mesma estrada.



Plantação de espécies autóctones de porte arbóreo e arbustivo nas
parcelas de terreno onde já existe floresta jovem



Controlar o risco de incêndio na área recorrendo à limpeza regular da
mata e de vigilância durante os períodos de risco elevado.

42



Manter o uso agrícola dos terrenos na maioria das parcelas existentes



Fiscalizar a exploração de gado existente nomeadamente no que diz
respeito às descargas directas para o canal da Ria que possam existir.



Estabelecer continuidade da requalificação ambiental com o município
vizinho criando um programa de manutenção da biodiversidade
comum para a área em questão.

Nota: A equipa técnica optou por não introduzir directivas específicas
para a minimização dos impactes resultantes da 2ª Fase do projecto proposto
pela C.M.Ílhavo, uma vez que a informação é ainda de cariz generalista, o
que não permite uma aproximação segura às medidas com um carácter mais
dirigido seguindo o modelo que foi efectuado para a 1ª Fase. Desse modo
optou-se por apenas se sugerir as medidas generalistas comuns a ambas as
fases (ponto 7.2.1) e que compõem o grosso das sugestões de directivas. Esta
opção prendeu-se com o facto de as medidas comuns serem tecnicamente
sustentadas por ambas as fases incidirem em áreas com habitats semelhantes,
e pelo facto de o projecto ser uma continuidade espacial e por conseguinte
se supor que a 2ª Fase vá apresentar um cariz final semelhante à 1ª Fase já
consolidada, com excepção de eventuais equipamentos adicionais ou
originais não contemplados nessa fase e que possam suscitar uma avaliação
dirigida
especificamente
ao
seu
impacte.
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8. Considerações finais
Após a exaustiva análise do habitat e dos valores naturais presentes na
área de estudo, objecto da Proposta de Requalificação Ambiental e Gestão
de Habitats da Margem Lagunar da Gafanha da Encarnação e Gafanha do
Carmo e de todos os possíveis impactes derivados da alteração do limite da
ZPE, a equipa técnica ponderou qual o impacte que teria o ajuste pretendido
para o limite da ZPE nas populações de avifauna existentes bem como nos
habitats. Assim e em resultado, salvaguardando nessa análise que será posta
em prática a totalidade do projecto previsto para o local no que se refere à 1º
Fase e que a sua implementação será devidamente acompanhada por um
técnico com formação na área da conservação da biodiversidade a quem
caberá a responsabilidade de fazer cumprir todas as orientações de gestão
previstas para o local no presente relatório, ou outras que se venham a revelar
importantes para a conservação da natureza garantindo a sustentabilidade
da criação e manutenção do projecto.
No que se refere à 2ª Fase de implementação do plano de
requalificação da margem nascente do Canal de Mira, que se encontra
ainda numa etapa embrionária em que a informação é ainda escassa e/ou
incompleta, a equipa técnica entende que dado estarmos em presença
habitats semelhantes e que esta 2ª Fase de Intervenção é um continuo
espacial da 1º Fase, deverão ser aplicados os mesmo procedimentos e que de
igual modo os impactes causados serão pouco significativos. No entanto,
propõe também, de modo a certificar a viabilidade de todas as suas
componentes, uma verificação futura das linhas de execução das diferentes
componentes, bem como, uma reavaliação das orientações de gestão,
propondo acções conservacionistas mais dirigidas, numa fase mais avançada
do projecto.
A equipa técnica sugere ainda a possibilidade da criação de uma
Reserva Natural Local na área Concelhia de Ílhavo que englobe a área de
intervenção e/ou outros espaços naturais concelhios, até como possível
contrapartida para a intervenção a efectuar garantindo futuramente a
conservação da área e a sua gestão de modo sustentável. Essa criação de
uma Reserva Natural Local permitirá que a sua gestão seja feita pela Câmara
Municipal de Ílhavo garantido assim uma maior facilidade na criação e
implementação de medidas para a correcta gestão deste local, mas
igualmente dos restantes espaços naturais concelhios de modo a atingir e
manter a sua sustentabilidade, para além nos benefícios acrescidos para a
conservação da biodiversidade.
A implementação do projecto tal qual como está actualmente previsto
terá como principais impactes negativos a diminuição do habitat agrícola
disponível para as espécies que utilizam este tipo de biótopo (4 espécies, uma
delas de estatuto de conservação vulnerável), a alteração da dinâmica de
utilização das vias de comunicação com uma maior circulação de pessoas e
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a criação de áreas balneares junto ao canal, embora afastadas dos locais
mais sensíveis para as populações de aves. Deve-se igualmente referir que
esses impactes são já em larga medida uma realidade na situação actual
fruto da ocupação ilegal verificada dos mesmos e que a manter-se como
agora impedem a efectiva requalificação ambiental do espaço.
Contudo, a aplicação prática do projecto irá permitir ordenar a
construção, os acessos e a utilização do solo, e isto, feito aplicando princípios
de sustentabilidade e desenvolvimento inteligente poderá até conduzir a
impactes positivos para as espécies de aves, decorrentes de situações como:
a redução da circulação no caminho junto ao canal, a redução dos despejos
ilegais de lixo, o ordenamento dos locais de acesso à linha de água, e a
redução da circulação de veículos motorizados que irá levar à diminuição da
perturbação humana no local.
A aposta na sustentabilidade da agricultura, pesca e turismo será
notada principalmente na economia da região, contudo esperam-se também
diversos benefícios nas populações que utilizam estes habitats. Sugere-se a
manutenção do mosaico agrícola existente através de medidas de incentivo
ao cultivo dos terrenos ou através da cedência de parcelas agrícolas a
associações ou escolas criando assim projecto de hortas biológicas.
A par destas alterações chama-se ainda a atenção para a importância
da reconversão de áreas estagnadas, dotando-as de equipamentos turísticos
e de interpretação adequados de modo a fomentar o interesse e
participação da população local e visitantes em actividade de conservação
da natureza e/ou perpetuação da cultura local. É para isso relevante, a título
de exemplo, a localização da antiga área de Seca, local que alberga as
condições ideais para a futura edificação de equipamentos auxiliares, como
sejam um centro de interpretação da natureza, um centro de acolhimento,
apoios turísticos diversos ou mesmo a centralização de actividade ligadas à
ecomuseologia.
Ao dotar a área de diversos equipamentos, bem como, de estímulos à
sua utilização, constrói-se um local atractivo para os praticantes de turismo de
natureza, observadores de aves, mas não só, fomentando-se ainda as
dinâmicas locais de sensibilização e informação sobre os valores naturais
existentes no local, investindo na conservação activa do ambiente, mas
também se perpetuam os valores culturais que contribuíram para a formação
da identidade Ílhavense. Deste modo e apostando em equipamentos
inovadores poderá criar-se um ponto de referência de cariz regional e mesmo
nacional de aplicação de boas práticas de sustentabilidade e de equilíbrio
ecológico na Ria.
A finalizar e analisando todos os factores supra elencados, quer contra
quer a favor da aplicação do projecto previsto a equipa técnica deliberou
que dada a situação actual verificada da área objecto de intervenção e
desanexação da ZPE da Ria de Aveiro, que a aplicação da totalidade do
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projecto previsto será positivo para a conservação da biodiversidade
comparativamente com o estado actual e terá um reduzido impacte no
ecossistema desde que sejam cumpridas todas as orientações de gestão
previstas e a sua implementação seja acompanhada por técnicos
especializados que acompanhem, certifiquem e monitorizem durante a obra
todos os parâmetros referentes aos impactes nas espécies salvaguardando
assim, a manutenção do ecossistema e das espécies que o constituem. Fica
contudo, uma vez mais a ressalva, que a informação relativa a aplicação da
2ª Fase do projecto de requalificação do Canal de Mira é escassa, pelo que a
indicação feita neste paragrafo só assume relevância plena para a 1ª Fase de
proposta.
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