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1. Enquadramento
O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), na alínea c) do n.º 2 do art.º
86.º do mesmo Diploma Legal, determina que o Plano Diretor Municipal deve ser
acompanhado pelo “Programa de execução, contendo designadamente disposições
indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas, bem como sobre os
meios de financiamento das mesmas”. Assim, o Programa de Execução e Plano de
Financiamento de Ílhavo (PEPFI) constitui um dos elementos que integram os documentos
do PDM de Ílhavo.

2. Introdução
A concretização do Plano Diretor Municipal consiste também na operacionalização das
estratégias e propostas que o compõem. A apresentação do PEPFI vem por isso enquadrar
a execução das estratégias e propostas no Modelo Territorial de Ílhavo desenhado no PDM.
O PEPFI descreve os objetivos próprios de cada estratégia, indica o faseamento temporal,
as formas de financiamento, as entidades e a estimativa de custo.
O PEPFI contempla as intervenções que se consideram estruturantes dentro do horizonte
temporal do plano. As fontes de financiamento que sustentam a execução do plano são as
enquadráveis nos programas do Estado, Fundos Comunitários ou pelo Orçamento de
Estado, nomeadamente as que integram os programas de desenvolvimento regional, a
capacidade de investimento municipal resultante de receitas próprias e o investimento dos
particulares na realização das operações urbanísticas.
Conforme as orientações do QREN 2007-2013 e do Estratégia EU 2020 (2014-2020), o
PEPFI inclui tanto projetos físicos como imateriais, configurando uma matriz de propostas de
nova geração.
O PEPFI está organizado segundo as diretrizes que suportam o Modelo Estratégico do
PDM: Educação, Mobilidade e transportes, Ambiente e riscos, Qualificação urbana e
ambiental, Dinamização da atividade económica e empreendedorismo, Mar, Regeneração
urbana, e Turismo e cultura.

As áreas estratégicas e os projetos associados são então apresentados na tabela seguinte
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Área estratégica

Projeto
Jardins de Infância e 1.º Ciclo do
Ensino Básico
Escolas EB 2, 3

Escolas Secundárias
Carta Educativa
Educação
Educação Ambiental

Estrada Florestal

4ª Fase da Via de Cintura Poente
Mobilidade e
Transportes

Ambiente e Riscos

2ª Fase da Via de Cintura
Nascente
Plano Municipal de Mobilidade e
Transportes de Ílhavo
Rede ciclável e Trilhos pedestres
Ponte sobre o canal de Mira

Descrição

Local específico

Parcerias

Qualificação do Parque Escolar do Município, com o objetivo de atingir 100 % dos estabelecimentos de
Município
ensino (executado cerca de 60%).
Requalificação das Escolas EB 2,3 de Ílhavo, Gafanha da Encarnação e Gafanha da Nazaré.
Ílhavo
Ministério da Educação (ou
Gafanha da Encarnação CMI)
Gafanha da Nazaré
Requalificação da Escola Secundária de Ílhavo
Ministério da Educação (ou
Ílhavo
CMI)
Inventariação dos equipamentos e diagnóstico da situação educacional actual do Município. Visão
CMI
prospectiva do desenvolvimento da comunidade local de forma a puder avaliar as necessidades futuras.
Monitorizar a implementação da Carta Educativa.
Criação do “Programa Educativo para o Ambiente – Ílhavo: O Ambiente com Dois Sorrisos,”Promover
acções de carácter ambiental junto das Escolas.Dinamização do processo de compostagem, com a
realização de uma “horta ecológica”, a qual se procurará que seja preservada pelos Alunos e respectivos
Docentes.Dar continuidade à dinamização de «ateliers» de reciclagem do papel, para que as crianças
CMI
possam ter contacto com todo o processo que envolve a reciclagem daquele resíduo.Construção e
dinamização de um “jardim dos sons”, no qual se privilegiará a utilização de materiais/resíduos que
resultam da recolha selectiva no Município.
Projeto de requalificação da Estrada Florestal n.º 1 (ligação da Estrada da Mota/cruzamento da Heliflex ao
Gafanha da Encarnação
CMI
limite sul do Município, na Gafanha do Carmo). A obra consistirá no alargamento da via existente, criação
e Gafanha do Carmo
uma pista de ciclistas, integrando-a na rede viária estruturante do Município.
Conclusão da Via de Cintura Poente.
Construção da via de ligação pela Coutada a Verdemilho, no limite com o Município de Aveiro, potenciando Ílhavo
assim acessos privilegiados ao PCI.
Conclusão da Via de Cintura Nascente com a construção do último troço da circular que ligará a Via do
Ílhavo
Mercado/ligação à A17 à Vista Alegre/EN 109.
Operacionalização dos planos de ação previstos no projeto.
Município

Montante €

Ano Horizonte

5500000,00

---

1850000,00

---

1500000,00
---

---

---

---

1000000,00

---

CMI

4000000,00

---

CMI

2500000,00

---

CMI, GNR, Proteção Civil,
Privados

---

---

construção e dinamização das vias cicláveis
construção da ponte entre as margens nascente e poente do canal de Mira a sul do limite do municipio.

---

---

Abrangência intermunicipal uma vez que a infraestrutura servirá também a população do muncipio de

---

---

Vagos
Redes de Drenagem de Águas Residuais e Águas Pluviais no município, com o objetivo de atingir uma
Redes de Drenagem de Águas
cobertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gafanhas
Residuais e Águas Pluviais
saneamento e da CMI os trabalhos respeitantes à rede de águas pluviais.
Rede de Drenagem e Industrias de Recolha e tratamento a destino final dos efluentes das indústrias de bacalhau, instaladas na zona portuária Gafanha da Nazaré
Bacalhau
da Gafanha da Nazaré, promovendo a qualificação urbana e ambiental desta zona.
Criação do Projecto “Olhar a Costa”, que consiste num trabalho periódico de monitorização da linha de
Plano de proteção das zonas costa, entre a Meia Laranja (Barra) e a Avenida do Mar (Costa Nova), através do preenchimento de uma
Zona Costeira
costeiras
ficha de avaliação com indicadores essenciais para parametrizar a evolução da Costa.
Desenvolver acções de recuperação do sistema dunar
Melhorar a componente operacional da Protecção Civil através da consolidação do Plano Municipal de
Emergência.
Plano de emergência municipal
Elaboração da Carta de Meios e Recursos Segurança.
Aplicação do Risco de acidente industrial grave.
Avaliação e acompanhamento das situaçãoes de risco
Municipio
Transposição de sedimentos para otimização do equilibrio hidrodinâmico Canal de Mira e de Ílhavo
POOC Ovar Marinha Grande
Proteção CosteiraTransposição de sedimentos da barra de Aveiro para as praias da Barra e Costa Nova
Barra e Costa Nova
Proteção e recarga de areias de na Praia da Barra a sul do Molhe sul do Porto de Aveiro

Barra

AdRA + CMI

10000000,00

---

APA, AIB, CMI, SIMRIA, Polis
II

10000000,00

---

---

---

---

---

---

---

----45000,00
7537282,79

----2015

APA e CMI

1750000,00

2015

APA e CMI

400000,00

2015

CMI

Implementação de uma estação
metereológica
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Área estratégica

Projeto

Descrição

Qualificação Urbana e Ambiental

Local específico

Promover a qualificação do espaço urbano da Praia da Barra, potenciando a fixação de novas dinâmicas
Barra

Parcerias
CMI, Polis Litoral Ria de
Aveiro, ARH Centro, Privados

Qualificação Urbana e da Praia da Barra
económicas e aumentando a oferta turística, com a devida articulação ao novo projeto da Marina da Barra.
Ambiental
Qualificação Urbana e Ambiental Dar continuidade ao projecto que será executado no âmbito do Polis Litoral Ria de Aveiro, de qualificação
Gafanha da Encarnação CMI, Polis Litoral Ria de
da margem nascente do Canal de
Aveiro ,Privados
e Gafanha do Carmo
Ambiental do Caminho do Praião na Gafanha da Encarnação e na Gafanha do Carmo.
Mira
Ativação do Pólo da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, no Município de Ílhavo

Incubadora
Área de Acolhimento Empresarial
Dinamização da
atividade económica e
Aldeamento Turístico
empreendedorismo
Alegre (segunda fase)

da

Regeneração Urbana

Turismo e Cultura

Ação Social
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Parque Municipal de Desporto e Lazer, Florestal, Incubadora de base Rural

336857,02

Ano Horizonte

2015

9197940,00
---

CMI, UA, PCI, IERA
Gafanha da Encarnação

Vista Investimentos no Bairro Operário complementares à reabilitação da Igreja, Largo, Teatro e Museu, assim
Vista Alegre
como ao novo Hotel.

UOPG 08 - Colónia Agrícola da
Gafanha
Política Municipal de Mar
Mar

Transformação da Zona Industrial da Mota em área de acolhimento empresarial em estreita ligação ao PCI.

Ílhavo

Montante €

Colónia Agrícola /
Senhora dos Campos

Aprofundando e dando mais dimensão ao trabalho de diferenciação cultural da terra que tem “O Mar por
Tradição”, assim como às atividades económicas ligadas ao Mar, à qualificação e valorização da Ria de Município
Aveiro e ao apoio às suas importantes atividades tradicionais como a pesca, ancoradouro no Mar e na Ria
d
l i
í i
i í i zonas de estacionamento automóvel, redes de
Centro urbano da cidade da
Qualificar o espaço
público
(passeios,
arruamentos,
Gafanha da Nazaré
Gafanha da Nazaré
iluminação pública e mobiliário urbano)
Promover o uso sustentável dos recursos naturais, históricos e culturais disponíveis.
Salvaguardar, valorizar e revitalizar os elementos do património municipal, como reforço da identidade
social e cultural
Definir áreas prioritárias de actuação.
Plano Municipal do Turismo e
Município
Promover a projeção dos valores turisticos do municipio de ìlhavo, numa perspetiva local, regional e
Património
internacional
Colocação de mapas do Concelho com os locais de interesse a visitar, em diversos locais estratégicos.
Elaboração do Regulamento Municipal para a Proteção e Valorização, fazendo parte fundamental do
PMTP
UOPG 01 - Barra Sul
Execução do Núcleo Museológico Portas da RIa
Barra
UOPG 02 - Marina da Barra
Implementação da Marina da Barra
UOPG 10 - Quinta da Boavista
construção de uma unidade turistica
Ílhavo
UOPG 06 - Cais da Bruxa
Requalificação do Pólo turístico da Bruxa
Gafanha da Encarnação
Habitação Social
construção de edificios unifamiliares em banda - Bairro do Frei Gil e no centro urbano da Gafanha do
Municipio
Carmo
Elaborar um estudo e propostas para o desenvolvimento social, considerando as dinâmicas da população
Estudo da Estrutura Social de
Município
(estrutura demográfica e social), aas projecções, os desiquilibrios socio-económicos e Desenvolver
Ílhavo
mecanismos de coordenação entre estruturas de solidariedade e ação social.

--VAA/Visabeira, AICEP, CMI,
DRCultura, Ministério da
Economia

---

CMI, UA, Governo, Privados

---

CMI, GAC-RA, UA, Privados

---

CMI

CMI
CMI e Privados
CMI e Privados
CMI

---

64300,00
-----------
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