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1. Equipamentos
1.1. Introdução
Os equipamentos de utilização coletiva cujos serviços estão direcionados para a comunidade
constituem elementos chave do planeamento e ordenamento do território, nas suas vertentes de
estruturação e socialização dos espaços urbanos. A importância daqueles serviços prestados à
comunidade vem ganhando uma importância crescente, existindo um envolvimento profundo entre a
Câmara Municipal e diversos "parceiros", representados pelas entidades públicas, movimentos
associativos e outros, para materializar respostas de qualidade a essas exigências, nomeadamente
na oferta de equipamentos inerentes à satisfação desses mesmos serviços.
Um Equipamento possui um papel estruturante enquanto elemento físico sendo evidente quando se
atravessa um aglomerado urbano. Os equipamentos aparecem como elementos arquitetónicos e
consumidores de espaço, distintos das restantes ocupações urbanas, com um valor singular e
simbólico polarizador do espaço envolvente e criador de referências.
Os equipamentos de utilização coletiva são também os elementos chave para a socialização dos
espaços urbanos, estes últimos construídos cada vez mais numa lógica de promoção privada
baseada em pressupostos de rendibilidade económica. O acesso aos equipamentos públicos é um
indicador da qualidade de vida da população contribuindo, ou determinando mesmo, a escolha do
local de residência. Por exemplo, o acesso aos equipamentos sociais de apoio à infância (creches e
jardins de infância) pode ser um fator contribuinte para a escolha do local de residência de um
agregado familiar.
Este capítulo pretende assim, de forma sintética, cadastrar e caracterizar os principais equipamentos
existentes no Município, no sentido de permitir, de uma maneira sumária, identificar as principais situações
de carência e/ou excesso de oferta.

1.2. Equipamentos de Administração Pública e Local
Os equipamentos de Administração Pública e Local estão muitas vezes associados ao nível da
centralidade dos territórios, alojando diversos serviços, que pela sua procura e natureza, obriga à
existência de edifícios de grande dimensão, exigindo assim um planeamento cuidado o qual não deve
esquecer a sua envolvente, conferindo prestígio ao espaço urbano.

1.2.1. Administração Pública
Os equipamentos da Administração Pública Central, uma vez que se tratam de serviços tutelados por
organismos de poder central, não são da responsabilidade municipal, mas revestem-se de extrema
importância, sobretudo enquanto geradores de procura.
A Administração Central desenvolve a nível municipal e centralizado na Freguesia de S. Salvador
diversos serviços relacionados com o património das populações, o exercício da Justiça e Segurança,
a saúde, assistência social, assim como tarefas de natureza auxiliar, garantidos por extensões que
normalmente assumem a forma de delegações locais a saber:
Freguesia

Serviço
Tribunal

São Salvador

Postos GNR
Registo Civil e Predial
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Freguesia

Serviço
Serviço de Finanças
Serviço Local da Segurança Social de Ílhavo
Centro de Saúde

1.2.2. Administração Local
Relativamente aos serviços prestados pela Administração Local, destacam-se os prestados nos
Paços do Município e nas Juntas de Freguesia, existindo no Município os seguintes equipamentos:
Freguesia

Equipamento
Paços do Municipio

São Salvador

Centro de Documentação de Ílhavo
Armazéns Gerais
Sede da Junta de Freguesia

Gafanha da Nazaré

Sede da Junta de Freguesia

Gafanha da Encarnação

Sede da Junta de Freguesia

Gafanha do Carmo

Sede da Junta de Freguesia

1.3. Prevenção e Segurança Pública
No âmbito da prevenção e segurança pública, no Município existem várias entidades, nomeadamente
a Guarda Nacional Republicana, a corporação dos bombeiros voluntários de Ílhavo e as autoridades
marítimas. Para além destes, pode-se ainda considerar o Serviço Municipal da Proteção Civil
(SMPC), enquanto entidade coordenadora do sistema operacional de intervenção de proteção civil.
A GNR tem como objetivo o policiamento das áreas urbanas, em regra de aglomerados, existindo
estruturas deste tipo em S. Salvador e na Gafanha da Nazaré.
As autoridades marítimas efetuam o controlo de todo o tráfego marítimo no mar e na ria, e têm os
seus equipamentos principais sediados no Forte da Barra
Os equipamentos dos bombeiros são designados por Quartéis, (em Ílhavo apenas um), e têm como
finalidade a congregação de serviços de âmbito operacional e associativo, para apoiar as
corporações de Bombeiros na sua missão de socorro. A Corporação de Bombeiros existente, para
além de servir todo o território do Município, possui ainda um importante papel na dinamização sóciocultural local.
O SMPC situa-se na freguesia de S. Salvador e tem, entre outros, o objetivo do levantamento,
previsão, avaliação e prevenção de riscos coletivos, naturais ou tecnológicos, intervindo em casos de
emergência.
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No Município existem os seguintes equipamentos:
Freguesia

São Salvador

Gafanha da Nazaré

Local

Equipamento

Ílhavo

Posto Territorial da GNR

Ílhavo

Quartel dos Bombeiros
quartel a construir)

Gafanha Boavista

Posto da Marinha

Gafanha da Nazaré

Posto Territorial da GNR

Forte da Barra

Capitania

Forte da Barra

Comando Local da Policia Marítima

Forte da Barra

Unidade de Controlo Costeiro

Forte da Barra

Instituto de Socorros a Náufragos

(um novo

1.4. Equipamento de Apoio Social
O desenvolvimento dos serviços e equipamentos sociais tem por objetivo uma cobertura territorial
equitativa, eliminando lacunas e assimetrias, promovendo uma maior harmonização das respostas
sociais e a valorização das parcerias.
No Município de Ílhavo existe um vasto leque de equipamentos de utilização coletiva na área de
apoio social, os quais estão dotados de inúmeras respostas sociais e abrangem um vasto leque de
utentes, desde crianças, pessoas idosas, portadores de deficiência, vítimas de violência doméstica ou
em risco, indivíduos/famílias com baixos recursos, entre outros grupos.
Aqueles equipamentos, na sua maioria, pertencem e são geridos por associações ou outras
entidades de solidariedade social ou religiosas, algumas das quais possuem vários estabelecimentos
no Município, a saber:
Freguesia

Instituições
Serviço Local da Segurança Social
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

São Salvador

Centro de Ação Social do Município de Ílhavo (CASCI)
Centro Paroquial e de assistência D. Manuel Trindade
Salgueiro
Património dos Pobres
Centro de Ação Social do Município de Ílhavo (CASCI) Barra
Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão
Inadaptado (CERCIAV)

Gafanha da Nazaré

Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Nazaré
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
Fundação Prior Sardo
Obra da Providência

Gafanha da Encarnação

Centro de Ação Social do Município de Ílhavo (CASCI) –
Costa Nova
Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação
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Freguesia
Gafanha do Carmo

Instituições
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo

1.5. Equipamentos de Saúde
1.5.1. Estabelecimentos
A Lei de Bases da Saúde releva o direito à proteção da saúde, feita através do sistema de
saúde, que abrange os serviços próprios do Estado, bem como entidades privadas com as
quais se estabelecem acordos para a prestação de cuidados.
No Município de Ílhavo, os Cuidados de Saúde Primários encontram-se centralizados no Centro de
Saúde de Ílhavo, que presta cuidados de prevenção primária (promoção e educação para a saúde),
secundária (diagnóstico, tratamento e referência para os cuidados secundários) e terciária
(reabilitação).
Todos os cuidados de saúde são prestados em regime de ambulatório não existindo, portanto, regime
de internamento.
Os serviços de saúde de Ílhavo dependem da Administração Regional de Saúde, sendo assegurados
pelos seguintes estabelecimentos, alguns dos quais pertencentes ao Município:
Freguesia

Local

Observações

Centro de Saúde de Ílhavo
São Salvador

Unidade
de
Continuados

Cuidados

Unidade de Saúde
Gafanha da Nazaré
Gafanha da Nazaré

da

Extensão de Saúde da Barra

Unidade de Saúde
Gafanha da Encarnação

Edifício concluído e a
aguardar a entrada em
funcionamento por parte da
ARS

da

Gafanha da Encarnação

Unidade de Saúde da Costa
Nova

Gafanha do Carmo

Unidade de Saúde
Gafanha do Carmo

Está prevista a construção de
um
novo edifício que
contempla um espaço para a
extensão de saúde

da

A “Unidade de Cuidados Continuados” (UCC), destina-se a tratar doentes em processo de
reabilitação, convalescença ou estado crónico.
Esta unidade, com 62 camas, dispõe de áreas destinadas a fisioterapia e radiologia, assim como de
um pequeno bloco operatório, para complementar as funções de acolhimento de doentes com
patologias de tratamento e internamento prolongado, convalescença pós internamento, e
acompanhamento a cidadãos que necessitem de cuidados continuados.
Foi assinado um protocolo de cooperação entre a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo e a Câmara
Municipal, entidades promotoras do equipamento.
Existem ainda diversos equipamentos privados de saúde, nomeadamente consultórios e clínicas médicas
que prestam consultas aos utentes do Município, cobrindo diversas especialidades e elementos
complementares de diagnóstico não contemplados nos equipamentos públicos existentes.
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1.5.2. Farmácias
As 8 Farmácias existentes em Ílhavo distribuem-se por quase todo o território municipal, assumindo
maior expressão nas zonas urbanas mais densas, sobretudo na freguesia de São Salvador, que
concentra cerca de 50% do total de estabelecimentos.
Destaca-se pela negativa a freguesia da Gafanha do Carmo que não tem qualquer farmácia na sua
área territorial.
Existem no Município os seguintes estabelecimentos:
Freguesia

Local

São Salvador
Gafanha da Nazaré
Gafanha da Encarnação

Unidades

Ílhavo

4

Gafanha da Nazaré

2

Barra

1

Gafanha da Encarnação

1

Gafanha do Camo

-

0

1.6. Equipamentos Culturais
Os equipamentos culturais constituem importantes estruturas na promoção do território e da
qualidade de vida das populações, tendo vindo a registar uma procura crescente, que tende a
aumentar pelas alterações sociais geradoras de novas necessidades no domínio do lazer.
No que se refere à dinamização cultural e recreativa do Município de Ílhavo, deve salientar-se o
contributo das Associações Culturais e Recreativas disseminadas por todo o Município.
Estas Associações desempenham um papel fundamental na implementação e dinamização de
atividades que mobilizam fundamentalmente a juventude.
Relativamente à cultura, destacam-se dois museus e dois centros culturais e ainda a biblioteca com
os seus pólos de leitura nas restantes freguesias:
• O museu Marítimo de Ílhavo, que se centra na temática da vida marítima das populações do
Município, que tem agora mais um pólo, o Aquário, que se vem juntar ao Navio Museu Santo
André, uma “extensão” do MMI na Freguesia da Gafanha da Nazaré.
• O Museu da Vista Alegre, (entidade privada), que oferece ao visitante uma mostra de peças
produzidas por esta fábrica, desde a sua fundação.
• Os Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré que se encontram em pleno
funcionamento e com uma oferta variada de programação cultural.
Enumeram-se as unidades destinadas à "prática" de cultura e/ou recreio, existentes no Município de
Ílhavo:
Freguesia

Equipamento
Museu Marítimo de Ílhavo

S. Salvador

Museu da Vista Alegre
Biblioteca
Ílhavo

Municipal

observações
Recentemente
ampliado
e
beneficiado, dedicado à mostra de
artigos ligados à faina da pesca
Podem apreciar-se peças produzidas
pela famosa fábrica, desde o período
da sua fundação
de Em funcionamento desde setembro
de 2005

Centro Cultural de Ílhavo
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Navio Museu Santo André

Antigo
arrastão
de
bacalhau,
recuperado e transformado, atracado
no cais Oudinot, constitui uma extensão
do Museu Marítimo.

Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré

Gafanha da
Nazaré

Gafanha da
Encarnação

Casa Gafanhoa

Casa recuperada e transformada em
museu, perpetuando a memória de
uma freguesia em desenvolvimento,
estando aí espelhada a típica casa da
freguesia da Gafanha da Nazaré, com
todos
os
seus
elementos
característicos.

Edifício Sócio-cultural

Está prevista a construção de um
edifício com várias valências, um
centro social, sala de espetáculos e
exposições e ainda um posto de saúde

1.7. Equipamento Religioso
As igrejas e os centros paroquiais definem-se como elementos do chamado equipamento urbano, que
pela sua utilização e dimensão condicionam o planeamento urbano em toda a sua envolvente. Além
do caráter de serviço atribuído à Igreja, convém, assim, não esquecer o valor simbólico da sua
imagem e presença no contexto urbano em que se insere.
No levantamento efetuado (carta de equipamentos coletivos), não foram considerados os locais de
culto de igrejas protestantes ou outras, uma vez que neste Município se encontram instalados em
habitações ou lojas, sem qualquer tipologia especial.
No Município de Ílhavo existem os seguintes espaços e equipamentos religiosos:
Igrejas e Capelas
Freguesia

Local
Igreja Matriz - Ílhavo
Capela de Alqueidão
Capela Gafanha de Aquém
Capela Coutada
Capela Sr.ª do Pranto

São Salvador

Capela da Vista Alegre
Capela Velha Carvalheira
Capela Nova Carvalheira
Capela Nova Vale de Ílhavo
Capela Nova dos Moitinhos
Capela Velha dos Moitinhos
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Freguesia

Local
Capela da Légua
Capela Colónia Agrícola
Capela Schoenstatt
Igreja
Capela da Chave

Gafanha da Nazaré

Capela da Cale de Vila
Capela Forte da Barra
Capela da Barra

Gafanha da Encarnação
Gafanha do Carmo

Igreja
Capela Costa Nova
Igreja

Casas Mortuárias
Freguesia
São Salvador

Gafanha da Nazaré
Gafanha da Encarnação

Local
Igreja Matriz - Ílhavo
Vale de Ílhavo
Gafanha Nazaré
Barra
Gafanha da Encarnação

Cemitérios
Freguesia
São Salvador

Local
Ílhavo
Vale de Ílhavo

Gafanha da Nazaré

Gafanha Nazaré

Gafanha da Encarnação

Gafanha da Encarnação

Gafanha do Camo

Gafanha do Camo

Centros Paroquiais
Freguesia

Local
Ílhavo

São Salvador

Légua
Vale de Ílhavo
Moitinhos
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Freguesia

Local
Vale de Ílhavo

Gafanha da Nazaré

Gafanha Nazaré

Gafanha da Encarnação

Gafanha da Encarnação

Gafanha do Camo

Gafanha do Camo

1.8. Equipamentos Hoteleiros
A atividade turística pressupõe a realização de viagens – mobilidade – e a existência de alojamento
turístico, para a população não residente, que se desloca, essencialmente motivada pela procura de
recreio e lazer.
O turismo assume atualmente uma expressão ímpar no desenvolvimento territorial nacional e o Município
de Ílhavo não é exceção.
Trata-se, pois, de uma atividade que gera fonte de receitas o que reforça o estímulo à dinamização e
reforço desta mesma atividade. Desta forma, esta realidade tem sido bem encarada e recebida por parte
dos agentes locais, pois acredita-se que este fenómeno é suscetível de gerar riqueza e desenvolvimento
através da sua componente comercial.
O Município de Ílhavo é servido por um conjunto de equipamentos hoteleiros cuja capacidade de
alojamento poderá ser escassa em alguns períodos do ano, nomeadamente no verão, e que são os
seguintes:

Freguesia

São Salvador

Local

Observações

Hotel Cidade de Ílhavo - Ílhavo
cidade

36 quartos duplos, salas de reuniões
com capacidade máxima para 400
pessoas

Pensão Galera – Ílhavo cidade

Gafanha da Nazaré

Gafanha
Encarnação

da

Hotel da Barra - Barra

64 quartos

Residencial Farol - Barra

15 quartos

Pensão Jardim – Forte da Barra

23 quartos

Parque de Campismo da Barra

Capacidade – 1000 pessoas

Parque de Campismo da
Gafanha da Nazaré – Colónia
Agrícola

Capacidade – 300 pessoas

Hotel Azevedo – Costa Nova

16 quartos

Parque de Campismo da Costa
Nova

Já no que respeita às unidades de restauração, estas oferecem aos turistas uma variedade de pratos
típicos, com capacidade para satisfazer as procuras mais exigentes.

1.9. Mercados e Feiras
Os mercados e feiras correspondem aos eventos comerciais que ocorrem quase diariamente em
espaços/edifícios fixos, sob a gestão municipal, (ou das Juntas de Freguesia), associados à
necessidade de abastecimento alimentar, sobretudo em produtos frescos, dos aglomerados urbanos.
São vários os mercados existentes no Município, realizando-se ainda mensalmente a denominada
‘Feira dos Treze’.
Os mercados e feiras encontram-se distribuídos pelas seguintes Freguesias:
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Freguesia

Local

São Salvador

Gafanha da Nazaré
Gafanha
Encarnação

1.10.

da

Observações

Mercado Municipal de Ílhavo

Semanal, sábado

Feira da Vista Alegre

Mensal – dia 13 de cada mês

Mercado Municipal da Gafanha da
Nazaré

Semanal, ao sábado

Mercado Municipal da Barra

Diário

Mercado Municipal da Costa Nova

Diário, exceto segundas-feiras

Educação e Ensino

A Carta Educativa de Ílhavo, elaborada pela Câmara Municipal de Ílhavo, homologada em outubro de
2007, encontra-se em plena implementação, tendo já sido construídos 5 novos equipamentos,
resultado de um planeamento e ordenamento prospetivo de edifícios e equipamentos educativos a
localizar no Município.
Tratando-se de uma área com elevada importância no desenvolvimento urbano municipal, com
implicação no desenvolvimento demográfico e socioeconómico do Município, assumindo um caráter
dinâmico com a sua permanente monitorização, e existindo uma vasta rede de estabelecimentos de
educação e ensino.
No quadro seguinte listam-se os equipamentos de educação e ensino ativos no Município.
Freguesia

São Salvador

Gafanha da Nazaré

Gafanha da Encarnação

Equipamentos

Unidades

Centro Escolar

4

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico

4

Jardim de Infância

5

Escola do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico

1

Escola Secundária

1

Centro Escolar

1

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico

5

Jardim de Infância

5

Escola do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico

1

Escola Secundária

1

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico

4

Jardim de Infância

5

Escola do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico

1

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico

1

Jardim de Infância

1

Gafanha do Carmo
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1.11.

Equipamentos Formação e Apoio à Família

A ação educativa de modo algum se esgota na atividade desenvolvida pelas escolas. Uma das
caraterísticas do Município de Ílhavo é possuir um largo conjunto de entidades cuja atividade, em
grande parte, complementa a atividade das escolas e com elas se articula. Estas entidades que
constituem um conjunto de verdadeiros parceiros educativos permitem que se desenvolva um Projeto
Educativo Municipal.
Para além dos diferentes estabelecimentos de ensino, importa referir o papel que assumem as
Associações de Pais na gestão dos serviços da Componente de Apoio à Família, gerindo importantes
equipamentos denominados de ATL e Edifícios Sócio-Educativos, os quais se distribuem por todo o
Município, garantindo uma cobertura dos serviços a 100%,num trabalho executado em parceria com
a Câmara Municipal de Ílhavo.
De igual modo, merecem destaque várias estruturas educativas existentes no Município de Ílhavo
onde se desenvolvem, ao longo do ano, atividades educativas muito importantes, como é o caso da
Escola Municipal de Educação Rodoviária e o Núcleo de Educação Ambiental, assim como a
existência de um Centro de Formação (FORMAR).
No quadro seguinte listam-se os equipamentos de formação e de apoio à família ativos no Município.
Freguesia
São Salvador
Gafanha da Nazaré
Gafanha da Encarnação
Gafanha do Carmo

1.12.

Equipamentos
ATL - I
Centro de Formação
ATL - I
Escola Municipal Educação Rodoviária
ATL - I
Edifício Sócio-educativo
Núcleo Educação Ambiental
Edifício Sócio-educativo

Unidades
4
1
5
1
1
1
1
1

Equipamentos Desportivos

O Município de Ílhavo é servido por um elevado número de equipamentos desportivos que
possibilitam a pratica de diversas modalidades. Dentro das instalações desportivas o Município
apresentam-se as instalações desportivas de base recreativas e formativas e instalações desportivas
especializadas ou monodisciplinares. Dos vários equipamentos desportivos destacam-se os
Pequenos Campos de Jogos, Pavilhões e Salas de Desporto, Grandes Campos de Jogos, Piscinas
Cobertas, Piscinas ao Ar Livre e Equipamentos Desportivos Especializados.
.
No quadro seguinte listam-se os equipamentos desportivos em funcionamento no Município.

Equipamentos por Freguesia
Pavilhões e salas de desporto
Grandes campos de jogos
Pequenos campos de jogos
Polidesportivos descobertos escolares
Piscinas cobertas/ar livre
Pistas de atletismo
Instalações desportivas especializadas
Instalações desportivas recreativas
Pistas pedonais e cicláveis
Trilhos pedestres
Marinas
Parques Infantis
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São
Salvador

Gafanha da
Nazaré

Gafanha da
Encarnação

Gafanha do
Carmo

4
1
9
6
3
2
2
6.735m
16.058m
5

3
1
8
8
2
1
2
2
7.792m
4.695m
2
6

2
1
7
3
2
5.145m
11.503m
4
2

1
1
6.133m
1
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1.13. Espaços Verdes
Os espaços verdes assumem um importante papel nas políticas municipais, sobretudo em meio
urbano, sendo imprescindíveis para a qualidade de vida da população.
São áreas com funções de equilíbrio ecológico e de acolhimento de atividades ao ar livre de recreio,
lazer, desporto e cultura, agrícolas ou florestais, que podem coincidir no todo ou em parte com a
estrutura ecológica municipal.
Os espaços verdes podem considerar-se com as seguintes tipologias:
• Estrutura Verde Principal
• Estrutura Verde Secundária
A Estrutura Verde Principal, constitui uma das componentes fundamentais do modelo de
ordenamento do território estabelecido pelo PDM em 1999, a qual integra:
• Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN),
• Áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN) e Domínio Público Hídrico,
• Áreas de Enquadramento e Proteção (rede viária, linhas de água, espaços residuais);
• Proteção a Linhas de Água sujeitas a estudos específicos.
Nos últimos 13 anos têm sido concretizados diversos projetos que vieram valorizar a estrutura verde
definida no PDM, permitindo promover:
• As funções de ecologia urbana desempenhadas por esses espaços e racional gestão dos
recursos naturais,
• O usufruto pelos munícipes.
A Estrutura Verde Secundária, é um conceito pelo qual o PDM visa complementar a Estrutura
Verde Principal com um sistema de espaços verdes que não só proporcione a ligação de todo o
Município num sistema em rede de espaços naturais como torne disponível, em contexto urbano,
espaços verdes em quantidade e qualidade compatíveis com os objetivos de qualidade de vida e de
qualidade residencial preconizados no Plano.
A sua concretização tem vindo a verificar-se, por um lado, pela criação de novos parques e jardins e
por outro, pela requalificação dos existentes, destacando-se os seguintes grandes projetos:
• Jardim 31 de agosto
• Jardim Henriqueta Maia
• Parque Illiabum
• Jardim Oudinot
• Urbanização Quinta da Barra
• Urbanização Quinta da Vista Alegre
• Pinhal da Murteira
• Parque Urbano Sr.ª do Pranto
Em 2012, a capitação de espaços verdes públicos por habitante* estimava-se em 3,64m
(*considerando apenas parques e jardins públicos e, em função da população em 2011).

2

2

Em 2013, o Município de Ílhavo tinha 140.221 m de área de espaços verdes públicos distribuídos
pelas 4 freguesias de acordo com o quadro seguinte.
Freguesia

Área Verde

São Salvador

59.709 m2

Gafanha da Nazaré

39.269 m2

Gafanha da Encarnação

40.671 m2
572 m2

Gafanha do Carmo
Total:

140.221 m2

Na carta de equipamentos coletivos encontram-se identificados os principais espaços verdes públicos
do Município.
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1.14. Outros Equipamentos
Não se enquadrando nas tipologias anteriores existem diversos outros equipamentos que pela sua
importância não podem deixar de ser referidos e assinaladas na Carta de Equipamentos, e que são
os seguintes:
• Estação de Correios
• Mercados Municipais
• Ecocentro
• Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo (CROACI)
• Sanitários Públicos
• Cais de Pescadores
• Porto de Aveiro
• Ferryboat

2. Propostas
Como principais conclusões a reter do estudo de caracterização anterior, são de referir os seguintes
aspetos e propostas:
• Ausência de postos de autoridade policial (GNR) em 2 Freguesias, o que impede o
policiamento de proximidade, situação que poderia ser alterada pela reativação do antigo
posto da Costa Nova e a instalação de um outro no limite das Freguesias da Gafanha da
Encarnação e Gafanha do Carmo,
• Necessidade de equipamentos de apoio à terceira idade, devido à reduzida oferta de
equipamentos,
• Necessidade de equipamentos com valências de creche, devido à reduzida oferta de
equipamentos em função da procura,
• Reduzida área de espaços verdes públicos na Freguesia da Gafanha do Carmo, devendo ser
previstos novos espaços,
• Em termos de equipamentos de ensino deverá considerar-se o previsto na Carta Educativa,
• Remete-se para a Carta de Equipamentos Desportivos o mesmo tipo de análise.

O padrão locativo dos equipamentos de utilização coletiva evidencia algumas áreas centrais, onde se
verifica uma maior concentração de equipamentos coletivos, que correspondem as áreas urbanas
mais densas de Ílhavo e Gafanha da Nazaré.
Na concretização das redes de equipamentos adequadas à realidade concelhia, importa, ainda,
definir áreas preferenciais para a localização de equipamentos coletivos, aspeto que assume maior
relevância num território densamente povoado, como o de Ílhavo, onde existem poucos espaços
desocupados e, por consequência, disponíveis para infraestruturas
deste tipo.
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Anexo 1
Carta de Equipamentos
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