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NOTA  
 

A apresentação deste relatório resulta da integração dos trabalhos executados em sede de 

procedimento de Alteração do PDM no âmbito do POC-OMG que se encontra enquadrada 

através da ampliação do objeto da presente Alteração do PDM, Cf. Informação Técnica 

16/2021 de 06 de maio e publicação em Diário da República do Aviso n.º 9790/2021 de 24 de 

maio, apresentados no ponto 4 do Anexo 1 do Relatório de Fundamentação. 
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1 - NOTA INTRODUTÓRIA 

É definido através da alínea b) do n.º 3 do Programa de Orla Costeira de Ovar a Marinha Grande, 

adiante designado por POC-OMG (RCM 112/2017, de 10 de agosto), que as normas do PDM que 

consigo sejam incompatíveis devem ser atualizadas. Assim, em conformidade com a alínea a) do 

n.º 3 daquele diploma, a Câmara Municipal de Ílhavo encetou os trabalhos de compatibilização do 

PDM de Ílhavo com o POC-OMG, tendo tramitado as Alterações por Adaptação publicadas através 

do Aviso n.º 15457/2017, de 22 de dezembro e do Aviso n.º 14034/2018, de 1 de outubro, com o 

objetivo de anular as incompatibilidades verificadas entre algumas normas que o PDM de Ílhavo 

dispunha e aquelas que o POC-OMG veio a impor e que se encontram identificadas no quadro 

apresentado no Anexo II. 

Compatibilizadas as questões que se prendiam com a transposição (quase) direta de conceitos e 

normas do POC-OMG para o PDM de Ílhavo e que resultaram na alteração do Regulamento, Planta 

de Ordenamento - classificação e qualificação do solo e Planta de Condicionantes e Outras 

Restrições e ainda na introdução de uma nova peça desenhada – Planta de Ordenamento - faixas 

de proteção e salvaguarda, a Câmara Municipal de Ílhavo espoletou o procedimento de Alteração 

(ver Anexo I – Histórico dos procedimentos de compatibilização do PDM de Ílhavo com o POC-

OMG), procedimento este que o presente documento pretende fundamentar. 

 

2 - ENQUADRAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO 

A Câmara Municipal de Ílhavo deliberou iniciar este procedimento conforme documento técnico e 

deliberação disponibilizados no site da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) e no Gabinete de Apoio 

Geral (GAG) da CMI, bem como tornou público o procedimento de Participação Pública, por um 

período de 15 dias úteis, nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT). 

 

2.1 - DELIBERAÇÃO 

2.1.1 ABERTURA DO PROCEDIMENTO 

A Câmara Municipal de Ílhavo, em reunião de câmara pública, de 01 de fevereiro de 2018, deliberou 

por maioria, iniciar o processo de Alteração do PDM de Ílhavo, no âmbito do Programa da Orla 

Costeira Ovar-Marinha Grande (POC OMG), nos termos da RCM nº 112/2017 de 10 de agosto. 

Foram aprovados os Termos de Referência que fundamentam a oportunidade da Alteração, os seus 

objetivos, o período de participação pública (15 dias úteis) e a qualificação do plano para efeitos de 

Avaliação Ambiental Estratégica - não sujeitar a AAE, estimando um prazo de 45 dias para a 

elaboração da Alteração do PDM de Ílhavo. 
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PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Conforme publicação na 2ª Série do Diário da República nº 37, de 21 de fevereiro de 2018, 

através do Aviso n.º 2484/201 (cf. Anexo I), estabeleceu-se um prazo de 15 dias úteis para 

formulação de sugestões e prestação de informações sobre quaisquer questões que possam ser 

consideradas no âmbito do procedimento da referida Alteração, por todos os interessados. 

PUBLICITAÇÃO 

Para além da publicação em Diário da República, a deliberação foi simultaneamente divulgada 

através da comunicação social e avisos publicados nos locais habituais: CM Ílhavo e Juntas de 

Freguesia e na página da Internet da CMI. 

ELEMENTOS DISPONÍVEIS 

A deliberação da CMI e o documento de fundamentação estiveram disponíveis, em formato 

papel, no Gabinete de Atendimento Geral (GAG) durante as horas de expediente, podendo 

também ser consultados no sitio da autarquia, em http://www.cm-ilhavo.pt. 

CONTRIBUTOS 

Durante o período de Participação Preventiva que decorreu de 22 de fevereiro a 14 de março de 

2018, registaram-se 4 participações. 

 

2.1.2 RETIFICAÇÃO DO PRAZO 

A Câmara Municipal de Ílhavo, em reunião de câmara de 19/04/2018, deliberou por unanimidade, 

retificar o prazo de elaboração de 45 para 120 dias - cf. publicação em DR nº 98, 2ª série, Aviso nº 

389/2018 de 22 maio de 2018 (cf. Anexo I). 

 

2.1.3 PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

A Câmara Municipal de Ílhavo, em reunião de câmara de 05/07/2018, deliberou por unanimidade, 

prorrogar o prazo de elaboração por mais 120 dias - cf. publicação em DR nº 167, 2ª série, Aviso nº 

12485/2018, de 30 de agosto de 2018 (cf. Anexo I). 

 

2.1.4 NÃO CADUCIDADE E EXTENSÃO DO PRAZO 

A Câmara Municipal de Ílhavo, em reunião de câmara de 17/01/2019, deliberou por unanimidade, 

declarar a não caducidade do procedimento de Alteração do PDM de Ílhavo e autorizar a extensão 

do prazo pelo período de 120 dias - cf. publicação em DR nº 32, 2ª série, Aviso nº 2595/2019 de 14 

de fevereiro de 2019 (cf. Anexo I). 
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2.1.5 EXTENSÃO DO PRAZO  

A Câmara Municipal de Ílhavo, em reunião de câmara de 04/07/2019, deliberou por unanimidade, 

autorizar a extensão do prazo pelo período de 12 meses, para conclusão do procedimento - cf. 

publicação em DR nº 162, 2ª série, Aviso nº 13418/2019 de 26 de agosto de 2019 (cf. Anexo I). 

 

2.1.6 EXTENSÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO 

  

A Câmara Municipal de Ílhavo, em reunião pública de 04 de março de 2021 aprovou por 

unanimidade a extensão do prazo para a conclusão do procedimento, tendo em conta a 

manutenção das inalienáveis dificuldades inerentes à pandemia e bem como os prazos a respeitar 

inerentes aos atos a praticar até final e sem prejuízo da legislação que, sobre a matéria, ainda vier a 

ser aprovada. (cf.Anexo I) 

 

 

2.2 - ACOMPANHAMENTO 

2.2.1 ARTICULAÇÃO ENTRE A APAMBIENTE E OS MUNICÍPIOS 

Por insistência de alguns Municípios que apelaram aos esclarecimentos sobre as formas e prazos 

das Alterações dos PDM’s, foi promovido um processo de articulação (entre março e setembro de 

2018) entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e os municípios abrangidos pelo POC OMG, 

no sentido de dar apoio técnico no âmbito da atualização dos PDM’s e da clarificação do regime de 

exceção ao estabelecido na NE 30 / NE 31, através do desenvolvimento de um Guia Metodológico 

para a operacionalização do regime de salvaguarda aos riscos costeiros, procurando definir um 

modelo de avaliação multicritério de suporte à definição desse regime. 

 

A APAmbiente enviou a 24SET2018, os seguintes elementos que se consideram essenciais para a 

conclusão da alteração em causa: 

- Manual metodológico de operacionalização do regime se salvaguarda aos riscos costeiros, 

para apoio à avaliação multicritério a desenvolver pelos municípios; 

- Fichas de indicadores; 

- Roteiro Síntese. 

 

No dia 19 de março de 2019 realizou-se uma reunião nas instalações da APAmbiente - ARH-C, 

entre: a CMI, CCDR-C e a ARH-C, para uma primeira abordagem à proposta de Alteração do PDM 

de Ílhavo. A equipa ARH-C ficou de enviar à equipa CMI uma atualização dos dois indicadores que 

estão afetos à Administração Central (Riscos) e a Equipa CMI ficou de proceder aos ajustamentos 

sugeridos na reunião de trabalho (ver Memorado da reunião – Anexo VII). 
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No dia 09/04/2019 a Equipa CMI envia os documentos reformulados conforme solicitações 

efetuadas na reunião de trabalho, reforçando o apelo ao envio dos indicadores a atualizar e 

solicitando a emissão de pareceres/contributos sobre a proposta apresentada. 

 

Na ausência de contributos, a 13/09/2019 a CMI formaliza o envio dos documentos, através da 

submissão na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) para a devida emissão de 

pareceres por parte das entidades competentes. Dos pareceres emitidos destacam-se os pareceres 

desfavoráveis da APAmbiente - ARH-C (14/10/2019) e da CCDR-C (14/10/2019). 

 

 

2.3 - CONCERTAÇÃO (CMI, APAMBIENTE E CCDR-C) 

A equipa CMI elaborou o Relatório de Ponderação dos Pareceres emitidos para iniciar o 

procedimento de concertação com as entidades, nomeadamente: 

- 20/02/2020 - Reunião entre a CMI e ARH-C; 

- 02/09/2020 - Reunião na CMI com Pimenta Machado, Teresa Álvares, Nuno Bravo 

e Nélson Silva; 

- 25/09/2020 - Reunião por videoconferência (Zoom) (CMI: Beatriz Martins, Noémia 

Maia, Rute Sousa e João José / APAmbiente: Teresa Álvares, Joana Bustorff, 

Margarida Costa, Sara Gomes, Nélson Silva e Teresa Carvalho). 

 

Conforme referido na Ata da reunião de concertação de 25/09/2020 (Anexo VII), a equipa da CMI 

desenvolveu os seguintes trabalhos, que se encontram reunidos no presente documento e que 

constituem a Proposta de Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC-OMG – Capítulo V: 

- Reformulação da Avaliação Multicritério (e respetiva Memória Descritiva); 

- Reforço de normas regulamentares; 

- Reformulação da Frente Urbana 1 (remetida para validação por parte da 

APAmbiente a 30/10/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 A Frente Urbana encontra-se publicada em DR através do Aviso n.º 15457/2017, de 22 de dezembro no âmbito da 

Alteração por Adaptação do PDM de Ílhavo ao POC-OMG. 
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3 - CARACTERIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS DA PRAIA DA BARRA E DA 
COSTA NOVA  

A Costa Nova e a Praia da Barra pertencem à “rede polinucleada de aglomerados urbanos costeiros 

com relevante dinâmica urbana e populacional (39.396 residentes, 2011) ” que se encontram 

identificados na Zona Terrestre de Proteção no âmbito do Modelo Territorial. Reúnem 3.102 

residentes (1.165 e 1.937, respetivamente), correspondendo a 8% da população residente neste 

conjunto de 19 aglomerados urbanos 2.  

A ocupação e desenvolvimento da Praia da Barra e da Costa Nova afigura-se um caso especial por 

comparação à realidade do litoral de outros municípios limítrofes, fruto da sua intensa dinâmica 

turístico-balnear amplamente reforçada, seja pela proximidade e ligação ao Mar e à Ria de Aveiro, 

seja pelos valores patrimoniais e naturais, singulares e únicos na Região, nas suas múltiplas 

atividades recreativas associadas aos desportos náuticos e à prática balnear, e ainda pela intensa 

diversidade comercial que, aliada à proximidade da rede de acessos ‘vias rápidas’, reforçam a sua 

atratividade.  

Estes aglomerados apresentam um tecido urbano caracterizado pela sua estrutura de geometria 

ortogonal entre o edificado e a rede viária existente, possibilitando a existência de quarteirões bem 

definidos e fortemente consolidados (Figuras 1 e 2). 

 

      

Figura 1 - Evolução da estrutura urbana do 
lugar de Costa Nova 

Figura 2 - Evolução da estrutura urbana do 
lugar da Praia da Barra 

Fonte: Estudos de Caracterização: Estrutura e Forma Urbana, PDM, junho2013 
 

“Estes espaços urbanos concentram as funções e serviços públicos de apoio às comunidades 

costeiras, ao mesmo tempo que desempenham funções essenciais no aproveitamento económico 

dos recursos costeiros, constituindo ainda um importante recurso turístico em resultado da sua 

identidade e valor patrimonial e da oferta serviços turísticos. Dada a vulnerabilidade atual e futura 

aos riscos costeiros de uma parte significativa destes aglomerados importa conjugar a política de 

dinamização e qualificação urbana com uma política de adaptação (proteção, relocalização e 

                                                      
2
 1. Concelho de Ovar: Praia de Esmoriz, Praia de Cortegaça e Furadouro; 2. Concelho de Murtosa: Torreira; 3. Concelho de 

Aveiro: São Jacinto; 4. Concelho de Ílhavo: Praia da Barra e Costa Nova do Prado; 5. Concelho de Vagos: Praia da 
Vagueira; 6. Concelho de Mira: Praia de Mira; 7. Concelho de Cantanhede: Praia da Tocha; 8. Concelho da Figueira da Foz: 
Praia de Quiaios-Murtinheira, Buarcos, Figueira da Foz, Cova-Gala, Costa de Lavos e Leirosa; 9. Concelho de Leiria: 
Pedrógão; 10. Concelho da Marinha Grande: Praia de Vieira e São Pedro de Moel). 
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acomodação) que favoreça a gestão das frentes urbanas numa perspetiva de precaução e de 

prevenção de riscos.” (cf. Relatório do Programa, APA, outubro de 2015). 

“No âmbito da defesa costeira, o POC OMG desenvolve uma análise das tendências de recuo de 

costa no âmbito de cenários climáticos e de dinâmica costeira. No troço entre a Barra e a Vagueira, 

onde se insere o concelho de Ílhavo, há uma forte influência dos molhes que protegem a entrada da 

laguna bem como das atividades relacionadas com as atividade portuárias, turísticas e recreativas. 

Nesse espaço foram ainda realizadas intervenções que substituíram o cordão dunar frontal por 

diques arenosos. 

De acordo com o POC OMG, “entre 2006-2010, no troço Barra – Costa Nova, a taxa de erosão 

permaneceu aparentemente reduzida, com um recuo médio de -0,25m/ano, embora alguns locais 

tenham experimentado recuos assinaláveis, da ordem da dezena de metros, tendência que se tem 

vindo a agudizar desde o temporal de outubro de 2011. Quando analisada a tendência de longo 

prazo (1958-2010) observa-se um recuo médio de -3,6m/ano, o que traduz um decréscimo total 

médio de -166,5m da barreira arenosa. No setor Costa Nova – Vagueira, a tendência de recuo da 

linha da costa tem diminuído; entre 1958-2010, o valor médio foi de -5,2 m/ano (o que equivale uma 

redução da barreira de -270 m) enquanto nos últimos quatro anos esse valor foi na ordem dos - 1,4 

m/ano, havendo, portanto, uma possível diminuição dos impactes dos processos erosivos”. (Cf. 

PMAACI - Relatório Fase 3, pag. 110.) 

Ainda de acordo com o POC OMG, a projeção de subida do nível médio das águas do mar para a 

costa Oeste Portuguesa relativamente ao nível médio atual (1980-1999) -, com base nos cenários 

de emissão de gases de efeito de estufa elaborados pelo IPCC – varia entre 0,28 m no cenário mais 

otimista e 0,42 m no cenário mais pessimista para o período 2091-2100”. (Cf. PAAMC – Relatório 

Fase 3, pág. 110 e 111). 

 

3.1 - Enquadramento no PDM de Ílhavo 

Os objetivos do PDM de Ílhavo para os aglomerados urbanos da Praia da Barra e da Costa Nova 

vão ao encontro daqueles preconizados pelo POC-OMG - “(…) os propósitos do programa, quanto à 

minimização dos riscos relacionados com o avanço das águas do mar (que tenderão a agravar-se 

de modo incerto), centram-se (…) na manutenção da nuclearização dos espaços urbanos existentes 

(…)” Cf. RCM n.º 112/2017, de 10 de agosto.  

O PDM de Ílhavo dita que “A par das intervenções estruturantes, perspetiva-se um reforço das 

intervenções urbanísticas para as questões da sustentabilidade e da humanização do território 

centradas, entre outras: (…) na revitalização das áreas e eixos centrais (comércio, serviços, 

históricos, etc) nomeadamente nos centros das cidades, mas também nas suas periferias e 

restantes aglomerados (“casco antigo” de Ílhavo, “centro” da Cidade da Gafanha da Nazaré, Praias 

(Costa Nova e Barra), etc)” Cf. Revisão PDM - Relatório do Plano, junho de 2013 (pág. 34). 

Os aglomerados da Costa Nova e Praia da Barra estão classificados em sede de PDM, como 

Espaços Residenciais de Nível I, identificados no n.º 1 do artigo 52.º do Regulamento do PDM 
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(publicado no DR n.º 82, 2ª série de 29 de abril através do Aviso n.º 5423/2014, na sua atual 

redação) como áreas consolidadas, ocupadas predominantemente com funções residenciais, 

podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a função dominante. 

 

Regime de Edificabilidade nos Aglomerados Urbanos da Praia da Barra e da Costa Nova 

Atendendo ao disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 53.º do Regulamento do PDM de Ílhavo, o 

regime de edificabilidade para esta categoria de espaço - Espaços Residenciais de Nível I, permite 

o loteamento urbano destinado a habitação, comércio, serviços, equipamentos e empreendimentos 

turísticos, respeitando os parâmetros de edificabilidade dominantes na envolvente assim como os 

seguintes limites máximos: 

- Densidade habitacional máxima: 80 fogos/ha; 

- Índice máximo de ocupação: 0,5; 

- Índice máximo de utilização: 1,5; 

- Índice máximo de impermeabilização: 0,85; 

- Número máximo de pisos: 5. 

Atendendo ainda ao n.º 3 do mesmo artigo, é também permitida a construção em parcelas 

existentes ou resultantes de destaque ou de emparcelamento, bem como a alteração do existente, 

de acordo com os seguintes parâmetros: 

- Profundidade da parcela: 40m (medidos a partir do alinhamento do muro de vedação ou da 

fachada principal da edificação quando esta confinar com espaço público); 

- Alinhamentos, cérceas, tipologias de implantação e de usos da edificação são os definidos 

de acordo com os mesmos parâmetros dominantes na envolvente, não sendo invocável a 

eventual existência de edifícios vizinhos que excedam a altura, alinhamento e restantes 

características dominantes do conjunto; 

- É obrigatória a existência de estacionamento automóvel privado de acordo com os 

parâmetros de dimensionamento estabelecidos no anexo I; 

- É obrigatória a criação de estacionamento público, de acordo com os parâmetros de 

dimensionamento estabelecidos no anexo I; 

- Excetuam-se da obrigatoriedade referida nos pontos anteriores os edifícios integrados em 

zonas densamente edificadas e comprometidas, quando o promotor da operação 

urbanística demonstre que o cumprimento destes parâmetros não é tecnicamente viável; 

- Os anexos só podem ter um piso e a altura máxima de 3,5 m; a percentagem de ocupação 

não deve exceder 20% da área da parcela inserida em Espaço Residencial de Nível I, com 

40 m de profundidade medida a partir do alinhamento do muro de vedação ou da fachada 

principal da edificação quando esta confinar com o espaço público, sendo que dessa 

percentagem apenas metade poderá ser espaço fechado; 

- Em parcelas de profundidade superior a 40 metros, a área de anexos pode ser aumentada 

em 5% da área da parcela situada para além daquela profundidade, com o máximo de 50 
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m2, desde que os mesmos se destinem a apoiar a atividade a desenvolver nessa mesma 

parcela; 

- A área de impermeabilização do logradouro não pode exceder 0,6 da área do mesmo. 

A estes parâmetros urbanísticos acresce a salvaguarda preconizada pela adoção de soluções 

construtivas tecnologicamente mais adaptadas e resistentes e ambientalmente sustentáveis, que 

concorrem para a estabilização e minimização do grau de impermeabilização do solo e que serão 

avaliadas em sede de projeto, para cada situação, de forma a contribuir para a manutenção da 

resiliência territorial aos fatores climáticos adversos. 

Acresce ainda um conjunto de regras que interditam, nas edificações novas, a construção de caves 

abaixo da cota natural do terreno e a ocupação do piso térreo para fins habitacionais e, nas 

edificações existentes, a alteração de uso de caves para fins habitacionais. 

Importa ainda referir que, conforme exposto no Anexo II dos Termos de Referência da Alteração do 

PDM de Ílhavo no Âmbito do Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (POC OMG) – 

Justificação da Não Sujeição do Procedimento a AAE – “(…) as áreas livres não comprometidas 

fora da frente urbana têm uma dimensão reduzida: 0,62ha na Costa Nova e 0,37ha na Praia da 

Barra. Assim, no limite (sem ter em consideração os parâmetros urbanísticos estabelecidos no 

PDM), o recurso “Solo” poderá vir a ser afetado por via do regime de exceção que se pretende 

conformar (aplicabilidade da NE 31), numa incidência de 1,35% na Costa Nova e de 0,43% na Praia 

da Barra, valores que se consideram residuais face à escala daqueles perímetros urbanos.” 

 

 

  

Quadro 1 - Os aglomerados da Barra e da Costa Nova. 
COSTA NOVA 

PRAIA DA 
BARRA 

Perímetro Urbano 45,92ha 85,69 ha 

Alojamentos 1.491 3.428 

Faixa de Salvaguarda em Litoral Arenoso – Nível I 10,95 ha 9,78 ha 

Fora da Frente Urbana 7,94 ha 5,38 ha 

Perímetro Urbano em Nível I 23,86% 11,41% 

Perímetro Urbano fora da Frente Urbana 17,29% 6,28% 

Áreas livres, não comprometidas, 
fora da frente urbana 

0,62ha 0,37ha 

1,35% do 
perímetro urbano 

0,43 % do 
perímetro urbano 

Fonte: CMI, janeiro 2018 – Termos de Referência da Alteração do PDM de Ílhavo no Âmbito do Programa da Orla 
Costeira Ovar-Marinha Grande (POC OMG) – Anexo II - Justificação da Não Sujeição do Procedimento a AAE. 
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4 - PRESSUPOSTOS DA ALTERAÇÃO 

A presente Alteração do PDM de Ílhavo tem como objetivo dar continuidade à compatibilização 

deste Instrumento com o Programa Especial (POC-OMG), hierarquicamente superior, através da 

alteração regulamentar que anule a incompatibilidade das disposições que atualmente se afiguram 

incompatíveis com as normas estabelecidas no POC-OMG e que se encontram sistematizadas no 

quadro seguinte.  

 

Quadro 2 - Identificação das disposições do PDM de Ílhavo incompatíveis com o POC-OMG, a atualizar no âmbito do 
procedimento de Alteração do PDM. 

DISPOSIÇÕES DO PDM INCOMPATÍVEIS COM AS NORMAS ESTABELECIDAS NO POC-OMG 
  

Capítulo III - Uso do solo 

Secção II - Disposições comuns ao solo rural e ao solo urbano 

Subsecção I - Disposições gerais 

Artigo 10.º, n. os 2 e 3 - Integração e transformação de preexistências 
  

Capítulo V - Solo urbano 

Secção II - Solo urbanizado 

Subsecção I - Disposições gerais 

Artigo 48.º, n.º 1 – Compatibilidade de usos e objetivos 

Subsecção III - Espaços residenciais 

Artigo 52.º, n.º 1 - Identificação e objetivos 

Artigo 53.º, n.º 1, alíneas a), c) e d) e n.º 3 - Regime de edificabilidade nos espaços residenciais de nível I 

Subsecção V - Espaços de atividades económicas 

Artigo 67.º - Indústrias e armazéns existentes nos espaços centrais e residenciais de nível I, II e III 

Artigo 68.º, n.os 1 e 3 - Novas indústrias e armazéns nos espaços centrais e residenciais de nível I, II e III 

Subsecção VI - Espaços verdes 

Artigo 77.º - Usos e condições de ocupação 

Artigo 78.º - Regime de edificabilidade 
  

TIPO DE INCOMPATIBILIDADE FORMA DE ATUALIZAÇÃO PRAZO DE ATUALIZAÇÃO 
  

Por admitir a construção, 
ampliação, reconstrução e alteração 
de edificações e de equipamentos 

que não se encontram 
discriminados nas exceções da 

alínea a) da NE 30 * 

Alteração, nos termos do artigo 
119.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio 

Um ano, contado a partir da 
entrada em vigor da RCM 

* Fora das frentes urbanas, nas Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso – Nível I, são proibidas novas edificações fixas, 
sendo de admitir reconstruções, alterações e ampliações, desde que não se traduzam no aumento de cércea, na criação de 
caves e de novas unidades funcionais, não correspondam a um aumento total da área de construção superior a 25 m2 e não 
constituam mais -valias em situação de futura expropriação ou preferência de aquisição por parte do Estado. 

Fonte: Adaptação do Anexo III, RCM n.º 112/2017, de 10 de agosto, CMI, 2018. 

 

Encontrando-se o município de Ílhavo abrangido pela Faixa de Salvaguarda aos Riscos Costeiros – 

Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira ou Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação, 

definida pelo POC-OMG, pretende-se “desenhar um regime de salvaguarda que pondere de forma 

equilibrada a necessidade de adotar restrições ao uso e ocupação do solo, motivadas pela 
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vulnerabilidade dos aglomerados costeiros à situação atual e ao agravamento expectável dos riscos 

costeiros, bem como o interesse público em permitir novas ocupações, construções ou a 

alteração/ampliação das edificações existentes para responder a necessidades sociais, económicas 

e/ou urbanísticas específicas de cada aglomerado”. (cf. Operacionalização do Regime de 

Salvaguarda aos Riscos Costeiros em Litoral Baixo e Arenoso – Manual Metodológico, APA).  

O POC-OMG estabelece a possibilidade de cada autarquia definir, em sede PMOT, um regime de 

exceção às restrições definidas. Assim, a compatibilização que agora se pretende promover através 

deste procedimento de alteração, nos termos do artigo 119.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, tem como objetivo acomodar o regime de salvaguarda preconizado pelo POC-OMG de acordo 

com a norma específica NE 31 que estipula que fora das frentes urbanas, nas Faixas de 

Salvaguarda em Litoral Arenoso – Nível I pode aplicar-se um regime de exceção às restrições 

definidas na alínea a) da norma específica NE 30, a definir em PMOT.  

 

O POC-OMG estabelece ainda que a aplicação daquele regime de exceção, pode ser diferenciado 

em função dos perímetros urbanos abrangidos e dos respetivos subespaços, devendo estar 

suportado numa avaliação multicritério (apresentada no ponto 4.1) que atenda de forma ponderada 

à necessidade de: 

- Aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos climáticos 

extremos; 

- Prevenir os riscos coletivos e a redução dos seus efeitos nas pessoas e bens; 

- Racionalizar, reabilitar e modernizar os centros urbanos; 

- Promover a competitividade económica territorial e a criação de emprego; 

- Assegurar a coesão social e territorial, nomeadamente a igualdade de oportunidades dos 

cidadãos no acesso às infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas. 

 

A Câmara Municipal de Ílhavo propõe distinguir, através do regime de exceção, três níveis de 

atuação/proteção a aplicar aos aglomerados da Praia da Barra e da Costa Nova. Em termos 

operativos propõe estabelecer normas específicas a aplicar às áreas em Faixa de Salvaguarda 

Nível I – Fora da Frente Urbana, que se traduzem num nível intermédio de restrições às operações 

urbanísticas, conforme é sintetizado no quadro seguinte. 
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Quadro 3 - Identificação do Regime Estabelecido nas Normas NE 29, NE 30 e NE 32 do POC-OMG – Proposta de 
aplicação da NE 31 

FAIXAS DE SALVAGUARDA EM LITORAL ARENOSO 
   

NÍVEL I 
NÍVEL II 

NA FRENTE URBANA FORA DA FRENTE URBANA 
   

São admitidas: 

Reconstruções 
(*)

 

Alterações 
(*)

 

Ampliações 
(**)

 

 

São interditas: 

Operações de 
loteamento 

Obras de 
urbanização 

Obras de 
construção 

São admitidas: 

Reconstruções 
(*)

 

Alterações 
(*)

 

Ampliações 
(**)

 

 

São interditas: 

Nova edificações fixas 

 

São admitidas: 

Novas edificações 
(*)

 
Ampliações 

(*)
 

Reconstruções 
(*)

 
Alterações 

(*)
 

 

(*) 
Desde que não originem a criação de 

caves e de novas unidades funcionais.
 

(**) 
Desde que se destinem a suprir 

insuficiências de salubridade, 
habitabilidade e ou mobilidade. 

(*)
 Desde que não se traduzam no aumento 

de cércea, na criação de caves e de novas 
unidades funcionais, não correspondam a 
um aumento total da área de construção 
superior a 25 m2 e não constituam mais-
valias em situação de futura expropriação 
ou preferência de aquisição por parte do 
Estado. 

(*)
 Desde que as edificações ou as 

áreas urbanas onde estas se 
localizem integrem soluções 
construtivas ou infraestruturais de 
adaptação/acomodação ao avanço 
das águas do mar, definidas em 
PMOT, que permitam aumentar a 
resiliência ao avanço das águas. 

[NE29 da RCM n.º 112/2017, de 10 de 
agosto e pontos 1) e 2), da subalínea i) 
da alínea b) do n.º 4 do artigo 21º G do 

Regulamento do PDM de Ílhavo] 

[NE30 da RCM n.º 112/2017, de 10 de 
agosto] 

[NE32 da RCM n.º 112/2017, de 
10 de agosto] 

 

NÍVEL I 
NA FRENTE URBANA NÍVEL I 

FORA DA FRENTE URBANA 
NÍVEL II 

   

São admitidas: 

Reconstruções 
(*)

 

Alterações 
(*)

 

Ampliações 
(**)

 
 
 

 

São interditas: 

Operações de 
loteamento 

Obras de 
urbanização 

Obras de 
construção 

São admitidas: 
Novas edificações (*) 

Ampliações (**) 

Reconstruções (*) 
Alterações (**) 

 

em condições de exceção e quando 
comprovadamente indispensáveis para a 

colmatação do tecido urbano 

 São admitidas: 
Novas edificações 

Ampliações 

Reconstruções 
Alterações 

 

(*) 
Desde que não originem a criação de 

caves e de novas unidades funcionais.
 

(**)
 Desde que se destinem a suprir 

insuficiências de salubridade, 
habitabilidade e ou mobilidade.

 

(*) 
Desde que não originem a criação de 

caves e o piso térreo não seja ocupado para 
fins habitacionais 
(**) 

Desde que não originem a alteração de 
uso de caves para fins habitacionais 

 
Desde que edificações ou as áreas urbanas onde estas se localizem integrem 

soluções construtivas ou infraestruturais de adaptação/acomodação ao avanço das 
águas do mar, que permitam aumentar a resiliência ao avanço das águas 

nomeadamente: utilização de técnicas e materiais construtivos no exterior dos 
edifícios resistentes à presença da água; ao nível do piso térreo das edificações, a 

previsão de soluções que favoreçam o rápido escoamento das águas; na 
pavimentação dos espaços exteriores devem ser utilizados materiais permeáveis; 

outras que, em sede de projeto, se verifiquem adequadas. 

NÍVEL I - FORA DA FRENTE URBANA As licenças serão emitidas sob o ónus de não serem imputáveis à Administração 
quaisquer responsabilidades, sobre os titulares ou sobre terceiros, por eventuais danos advindos da operação urbanística seu 
objeto nem podendo em caso algum as construções que daí advirem constituírem mais-valias em situação de futura expropriação 
ou preferência por parte do Estado ou do Município. Os alvarás de obras e alvarás de utilização, mencionarão expressamente 
que a operação urbanística se situa em área de risco, não sendo imputáveis à Administração quaisquer responsabilidades por 
eventuais danos advindos da sua localização, sobre os titulares ou sobre terceiros, e que as mesmas não constituem mais-valias 
em situação de futura expropriação ou preferência por parte do Estado ou do Município. Este ónus será comunicado 
oficiosamente à conservatória do registo predial competente para efeitos de averbamento. 

REGIME DE 
EXCEÇÃO 
PREVISTO 
NA NE 31 
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4.1 - Avaliação Multicritério 

 

A avaliação multicritério é estruturada em cinco critérios-base (com idêntico peso), atendendo 

quer aos riscos atuais e futuros que afetam os espaços objeto de Regime de Salvaguarda, como 

também às razões sociais, económicas e urbanísticas que possam atenuar as restrições ao uso do 

solo em determinadas áreas do perímetro urbano abrangidas por Faixa de Salvaguarda. 

 

Quadro 4 - Critérios-base que estruturam a avaliação multicritério. 

 CRITÉRIOS-BASE PONDERAÇÃO 

   

Riscos atuais e futuros que 
afetam os espaços objeto de 
Regime de Salvaguarda  

Aumentar a resiliência do território aos efeitos 
decorrentes de fenómenos climáticos extremos (*) 

[subalínea i) da alínea b) da NE31] 

20% 

Prevenir os riscos coletivos e a redução dos seus 
efeitos nas pessoas e bens (*) 

[subalínea ii) da alínea b) da NE31] 

20% 

   

Razões que podem atenuar as 
restrições impostas ao uso do 
solo em determinadas áreas do 
perímetro urbano abrangidas por 
Faixa de Salvaguarda  

Racionalizar, reabilitar e modernizar os centros 
urbanos (**) 

[subalínea iii) da alínea b) da NE31] 

20% 

Promover a competitividade económica territorial 
e a criação de emprego (**) 

[subalínea iv) da alínea b) da NE31] 

20% 

Assegurar a coesão social e territorial, 
nomeadamente a igualdade de oportunidades dos 
cidadãos no acesso às infraestruturas, 
equipamentos, serviços e funções urbanas (**) 

[subalínea v) da alínea b) da NE31] 

20% 

(*) Critério que resulta dos normativos do POC, pelo que os indicadores a utilizar na avaliação devem ser 
exclusivamente os que o Programa determina. 

(**) Critério que resulta da análise da realidade específica, os indicadores na avaliação devem ser exclusivamente os 
que as autarquias entendem/fundamentam como os mais adequados para mensurar os subcritérios. 

Fonte: Manual Metodológico - Operacionalização do Regime de Salvaguarda aos Riscos Costeiros em Litoral Baixo e 
Arenoso, APA/CEDRU, 2018, Adaptação CMI, dezembro de 2018
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MODELO DE AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO 
PARA EFEITOS DA APLICAÇÃO DA NE31 – REGIME DE EXCEÇÃO ÀS RESTRIÇÕES DEFINIDAS NA NE30 

  

 

C
R

IT
É

R
IO

S
 

A. AUMENTAR A RESILIÊNCIA DO TERRITÓRIO 
AOS EFEITOS DECORRENTES DE FENÓMENOS 

CLIMÁTICOS EXTREMOS 
20% 

 B. PREVENIR OS RISCOS COLETIVOS 
E A REDUÇÃO DOS SEUS EFEITOS 

NAS PESSOAS E BENS 
20% 

 

C. RACIONALIZAR, REABILITAR E MODERNIZAR OS CENTROS URBANOS 
20% 

S
U

B
- 

C
R

IT
É

R
IO

S
 

A.1. 
DINÂMICA 
COSTEIRA 

50% 

A.2. 
VULNERABILIDADE A 

INUNDAÇÕES 
E GALGAMENTOS 

50% 

 B.1. 
SENSIBILIDADE 

SOCIAL AOS 
RISCOS 

CLIMÁTICOS 
50% 

B.2. 
SENSIBILIDADE 

FÍSICA AOS 
RISCOS 

CLIMÁTICOS´ 
50% 

 C.1. 
DISPONIBILDADE 

DE 
ALOJAMENTO 
RESIDENCIAL 

25% 

C.2. 
DESQUALIFICAÇÃO 
DO EDIFICADO E DA 

IMAGEM URBANA 
25% 

C.3. 
PRESSÃO 

DEMOGRÁFICA 
25% 

C.4. 
SOLO URBANO 

DISPONÍVEL PARA 
EDIFICAÇÃO 

25% 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

A.1.1 
Taxa de recuo 

da linha de 
costa 
100% 

A.2.1 
Probabilidade 

anual de 
ocorrência de 
destruição de 

obras de defesa 
costeira 

50% 

A.2.2 
Probabilidade 

anual de 
ocorrência de 
galgamentos 

50% 

 
B.1.1 

População do 
aglomerado 

residente em faixa 
de risco a 100 

anos 
100% 

B.2.1 
Alojamentos do 

aglomerado 
localizados em 
faixa de risco a 

100 anos 
100% 

 

C.1.1 
Proporção de 

alojamentos vagos 
no aglomerado 

100% 

C.2.1 
Proporção de parcelas 

dissonantes com a 
envolvente em Faixa de 
Salvaguarda Nível I – 

Fora da Frente Urbana 
100% 

C.3.1 
Taxa de variação 

da população 
residente no 
aglomerado 

100% 

C.4.1 
Solo urbano 

disponível para 
edificação no 
aglomerado 

100% 

C
R

IT
É

R
IO

S
 

D. PROMOVER A COMPETITIVIDADE ECONÓMICA TERRITORIAL E A 
CRIAÇÃO DE EMPREGO 

20% 

 E. ASSEGURAR A COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL, NOMEADAMENTE A IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES DOS CIDADÃOS NO ACESSO ÀS INFRAESTUTURAS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS 
E FUNÇÕES URBANAS 

S
U

B
- 

C
R

IT
É

R
IO

S
 

D.1. 
 DINÂMICA DO 

SETOR HOTELEIRO 
50% 

D.2. 
DINÂMICA DO 

TECIDO EMPRESARIAL 
50% 

 E.1. 
ACESSO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 

50% 

E.2. 
ACESSO E 

DISPONIBILIDADE DE 
PARCELAS PARA 

HABITAÇÃO, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS  

50% 

AÇÃO SOCIAL 
20% 

EDUCAÇÃO 
20% 

SAÚDE 
20% 

DESPORTIVOS 
20% 

CULTURAIS 
20% 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

D.1.1 
Capacidade de alojamento por 1000 

habitantes 
100% 

D.2.1 
Densidade de estabelecimentos 

100% 
 

E.1.1 
Taxa de 

cobertura no 
aglomerado 

100% 

E.1.2 
Taxa de 

cobertura no 
aglomerado 

100% 

E.1.3 
Equip. 

por 1000 
habitantes 

100% 

E.1.4 
Equip. 

por 1000 
habitantes 

100% 

E.1.5 
Equip. 

por 1000 
habitantes 

100% 

E.2.1 
Proporção de parcelas não 

edificadas e parcelas edificadas 
com potencial para alteração da 

capacidade construtiva no 
aglomerado  

100%  
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CRITÉRIO A 

[subalínea i) da alínea b) da NE31] 

AUMENTAR A RESILIÊNCIA DO TERRITÓRIO AOS EFEITOS 
DECORRENTES DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS 

Ponderação 

20% 
   

SUBCRITÉRIO A1 DINÂMICA COSTEIRA 50% 

INDICADOR A1.1 Taxa de recuo da linha de costa 100% 

Unidade:  
m 

Fonte: 
APA (POOC) 

COSTA NOVA 
2,2 m entre 1980-2000 (entre 1 e 5 m) ............................................  

 

1 

PRAIA DA BARRA 
2,2 m entre 1980-2000 (entre 1 e 5 m) ............................................  

 

1 

SUBCRITÉRIO A2 VULNERABILIDADE A INUNDAÇÕES E GALGAMENTOS 50% 

INDICADOR A2.1 Probabilidade anual de ocorrência de destruição de obras de 
defesa costeira (modelo de Poisson) 

50% 

Unidade: 
% 

Fonte: 
APA (POOC) 

COSTA NOVA 
19,9% (mais de 10%) ......................................................................  

 

1 

PRAIA DA BARRA 
0,0 % (inferior a 1%) ........................................................................  

 

5 

INDICADOR A2.2 Probabilidade anual de ocorrência de galgamentos (modelo de 
Poisson) 

50% 

Unidade: 
% 

Fonte: 
APA (POOC) 

COSTA NOVA 
42,6% (mais de 10%) ......................................................................  

 

1 

PRAIA DA BARRA 
0% (inferior a 1%) ............................................................................  

 

5 

   

CRITÉRIO A  

SUBCRITÉRIO A1 * 0,5 + SUBCRITÉRIO A2 * 0,5 = IND A1.1 * 0,5 + (IND A2.1 * 0,5 + IND A2.2 * 0,5) * 0,5 

   

COSTA NOVA | CRITÉRIO A = 1,0 

1 * 0,5 + (1 * 0,5 + 1 * 0,5) * 0,50 = 0,5 + 1 * 0,5 = 0,5 + 0,5 = 1,0 

   

PRAIA DA BARRA | CRITÉRIO A = 3,0 

1 * 0,5 + (5 * 0,5 + 5 * 0,5) * 0,50 = 0,5 + 5 * 0,5 = 0,5 + 2,5 = 3,0 

 

 

 

 



Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC OMG - Relatório de Fundamentação  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO | DPOM, DPOGU, GAJNEF – 04 de março de 2021 18 

 

CRITÉRIO B 

[subalínea ii) da alínea b) da NE31] 

PREVENIR OS RISCOS COLETIVOS E A REDUÇÃO DOS 
SEUS EFEITOS NAS PESSOAS E BENS 

Ponderação 

20% 
   

SUBCRITÉRIO B1 SENSIBILIDADE SOCIAL AOS RISCOS CLIMÁTICOS 50% 

INDICADOR B1.1 População do aglomerado residente em faixa de risco a 100 
anos  

100% 

Unidade:  
N.º 

Fonte: 
APA (faixas de salvaguarda), INE 
(pop. Residente por subsecção 
estatística /BGRI – inclui: as 
subsecções integralmente em faixa 
de risco e as subsecções em que 
mais de metade da sua área está 
em faixa de risco. 

 

COSTA NOVA 

1118 (superior a 1000 habitantes) .....................................................  

 

 

1 

PRAIA DA BARRA 

946 (superior a 750 e inferior a 1000 habitantes) .................................  2 

SUBCRITÉRIO B2 SENSIBILIDADE FÍSICA AOS RISCOS CLIMÁTICOS 50% 

INDICADOR B2.1 Alojamentos do aglomerado localizados em faixa de risco a 100 
anos 

100% 

Unidade:  
N.º 

Fonte: 
APA (faixas de salvaguarda), INE 
(pop. Residente por subsecção 
estatística /BGRI – inclui: as 
subsecções integralmente em faixa 
de risco e as subsecções em que 
mais de metade da sua área está 
em faixa de risco. 

 

COSTA NOVA 

1334 (superior a 1000 alojamentos) ...................................................  

 

 

1 

PRAIA DA BARRA 

1645 (superior a 1000 alojamentos) ...................................................  1 

   

CRITÉRIO B = 

= SUBCRITÉRIO B1 * 0,5 + SUBCRITÉRIO B2 * 0,5 = IND B1.1 * 0,5 + IND B2.1 * 0,5 

   

COSTA NOVA | CRITÉRIO B = 1 

   

PRAIA DA BARRA | CRITÉRIO B = 1,5 
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CRITÉRIO C 

[subalínea iii) da alínea b) da NE31] 

RACIONALIZAR, REABILITAR E MODERNIZAR OS CENTROS 
URBANOS 

Ponderação 

20% 
   

SUBCRITÉRIO C1 DISPONIBILDADE DE ALOJAMENTO RESIDENCIAL 25% 

INDICADOR C1.1 Proporção de alojamentos vagos no aglomerado 100% 

Unidade:  
% 
 
Fonte: 
INE, Censos 2011 

COSTA NOVA 
3,95% (abaixo de -50% relativamente à média da NUT III = 13,52%)…... 
(1 490 alojamentos, 59 alojamentos vagos; valores referentes ao 
aglomerado) 

5 
 

PRAIA DA BARRA 
3,47% (abaixo de -50% relativamente à média da NUT III = 13,52%)…... 

(3 428 alojamentos, 119 alojamentos vagos; valores referentes ao 
aglomerado) 

5 
 

SUBCRITÉRIO C2 DESQUALIFICAÇÃO DO EDIFICADO E DA IMAGEM URBANA 25% 

INDICADOR C2.1 
Proporção das parcelas dissonantes com a envolvente na Faixa 
de Salvaguarda Nível I – Fora da Frente Urbana 100% 

Unidade:  
% 
 
Fonte: 
INE, Censos 2011 
CMI, dezembro 2020 

COSTA NOVA 
30,4% (superior a 15%)……………………………………………………... 
(112 parcelas em Faixa de Salvaguarda Nível I – Fora da Frente Urbana; 
34 parcelas dissonantes com a envolvente na Faixa de Salvaguarda 
Nível I – Fora da Frente) 

5 
 

PRAIA DA BARRA 
26,9% (superior a 15%……………………………………………………..... 
(52 parcelas em Faixa de Salvaguarda Nível I – Fora da Frente Urbana; 
14 parcelas dissonantes com a envolvente na Faixa de Salvaguarda 
Nível I – Fora da Frente) 

 
5 
 

 

SUBCRITÉRIO C3 PRESSÃO DEMOGRÁFICA 25% 

INDICADOR C3.1 Taxa de variação da população residente no aglomerado 100% 

Unidade:  
% 
 
Fonte: 
INE, Censos 2001 e 2011 

COSTA NOVA 
7,47% (entre 50 e 75% da média do Município = 3,70%) ……………. 
(2001: 1 084 residentes, 2011:1 165 residentes) 

4 

PRAIA DA BARRA 
9,80% (entre 50 e 75% da média do Município = 3,70%) ……………. 
(2001: 1 764 residentes, 2011:1 937 residentes) 

MUNICÍPIO 
3,73% 
(2001: 37 209 residentes, 2011: 38 598 residentes) 

4 

 

 

 
(Continua na página seguinte) 
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(Continuação da página anterior) 

SUBCRITÉRIO C4 SOLO URBANO DISPONÍVEL PARA EDIFICAÇÃO 25% 

INDICADOR C4.1 Solo urbano disponível para edificação no aglomerado  100% 

Unidade:  
% 
 
Fonte: 
CMI, PDM - Relatório do Plano 

COSTA NOVA 
0,9% (inferior a 2%) ...........................................................................  
(Solo urbano: 42,6 ha, solo urbano livre: 0,4 ha) 

 
5 
 

PRAIA DA BARRA  
2,7% (superior a 2% e inferior a 5%)  .....................................................  
(Solo urbano: 74,41 ha, Solo urbano livre: 2 ha) 

 
4 

   

CRITÉRIO C = 

= SUBCRITÉRIO C1 * 0,25 + SUBCRITÉRIO C2 * 0,25 + SUBCRITÉRIO C3 * 0,25 + SUBCRITÉRIO C4 * 0,25 = 

= IND C1.1 * 0,25 + IND C2.1 * 0,25 + IND C3.1 * 0,25 + IND C4.1 * 0,25 

   

COSTA NOVA | CRITÉRIO C = 5 

CRITÉRIO C = 5 * 0,25 + 5 * 0,25 + 4 * 0,25 + 5 * 0,25 = 1,25 + 1,25 + 1 + 1,25 = 4,755 

   

PRAIA DA BARRA | CRITÉRIO C = 4,75 

CRITÉRIO C = 5 * 0,25 + 5 * 0,25 + 4 * 0,25 + 4 * 0,25 = 1,25 + 1,25 + 1 + 1 = 4,5 
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 CRITÉRIO D 

[subalínea iv) da alínea b) da NE31] 

PROMOVER A COMPETITIVIDADE ECONÓMICA TERRITORIAL E 
A CRIAÇÃO DE EMPREGO 

Ponderação 

20% 
   

SUBCRITÉRIO D1 DINÂMICA DO SETOR HOTELEIRO 50% 

INDICADOR D1.1 Capacidade de alojamento  100% 

Unidade:  
n.º/1000 hab 
 

Fonte: 
INE, BGRI2011_0110, Turismo de 
Portugal, 
https://dadosabertos.turismodeportu
gal.pt/ (dezembro 2020) 

COSTA NOVA 

0,4 (abaixo de 50% relativamente à média da NUTE III = 13,7) ......  

 

5 

 

PRAIA DA BARRA 

0,5 (abaixo de 50% relativamente à média da NUTE III = 13,7)  .....  5 

SUBCRITÉRIO D1 DINÂMICA DO TECIDO EMPRESARIAL 50% 

INDICADOR D2.1 Densidade de estabelecimentos  100% 

Unidade:  
n.º / km2 
 

Fonte: 
INE, Sistema de contas integradas 
das empresas (Ano de 2016). 

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 

53,72 (acima de 50% relativamente à média da NUTE III = 25,39) ............  

 

1 

  
 

 

CRITÉRIO D = SUBCRITÉRIO D1 * 0,5 + SUBCRITÉRIO D2 * 0,5 =  

= (IND D1.1 * 1) * 0,5 + (IND D2.1 * 1) * 0,5 

   
COSTA NOVA | CRITÉRIO D = 2,5 

CRITÉRIO D = (5 * 1) * 0,5 + (1 * 1) * 0,5 = 5 * 0,5 + 1 * 0,5 = 3 

   
PRAIA DA BARRA | CRITÉRIO D = 2,5 

CRITÉRIO D = (5 * 1) * 0,5 + (1* 1) * 0,5 = 5 * 0,5 + 1 * 0,5 = 3 
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CRITÉRIO E 

[subalínea v) da alínea b) da NE31] 

ASSEGURAR A COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL, 
NOMEADAMENTE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DOS 
CIDADÃOS NO ACESSO ÀS INFRAESTUTURAS, 
EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E FUNÇÕES URBANAS 

Ponderação 

20% 

   

SUBCRITÉRIO E1 ACESSO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (AÇÃO 
SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESPORTO E CULTURA) 

50% 

INDICADOR E1.1 Taxa de cobertura por equipamentos de apoio e ação social no 
aglomerado – Creche + JI 

20% 

Unidade:  
% 

Fonte: 
INE, Censos 2011 
CMI, agosto 2018 e fevereiro 2019  
 
 
População em idade [0-4 anos] no 
aglomerado; 
Capacidade dos equipamentos de 
ação social existentes no 
aglomerado. 

COSTA NOVA 

100% (superior em 28% relativamente à média concelhia) .......................  
População [0-4 anos] - 63 crianças; Lotação Eq. Creche + JI – 92 
crianças 

 

2 

 

PRAIA DA BARRA 

73% (entre -10% e +10% relativamente à média concelhia) .....................  
População [0-4 anos] - 126 crianças; Capacidade Eq. Creche + JI – 92 
crianças 

3 

 

MUNICÍPIO: 72% 
População [0-4 anos] - 1856 crianças 
Lotação Eq. Creche + JI – 1333 crianças 

 

INDICADOR E1.2 Taxa de cobertura por equipamentos de educação no 
aglomerado – 1º CEB 

20% 

Unidade:  
% 
 
Fonte: 
INE, Censos 2011 
CMI, agosto 2018 e fevereiro 2019 
 
População em idade [5-9 anos] no 
aglomerado; 
Capacidade dos equipamentos de 
1º CEB existentes no aglomerado. 

COSTA NOVA 

176% (superior em 72% relativamente à média concelhia) .......................  
População [5-9 anos] - 59 crianças; Lotação Eq. 1º CEB - 104 crianças 

 
 
1 
 
 

PRAIA DA BARRA 

127% (superior em 23% relativamente à média concelhia)  ......................  
População [5-9 anos] - 82 crianças; Capacidade Eq. 1º CEB - 104 
crianças 

2 
 

MUNICÍPIO: 104% 

População [5-9 anos] - 1925 crianças 
Lotação Eq. 1º CEB – 2002 crianças  

 

INDICADOR E1.3 Equipamentos de saúde (USF/extensão centro de saúde) por 
1000 habitantes 

20% 

Unidade:  
n.º/1000 hab 
 
Fonte: 
CMI, agosto 2018 

COSTA NOVA 

0,86 (acima de 50% da média concelhia = 0,16)  ...................................  
Equipamentos de saúde - 1 equipamento 

 

1 

 

PRAIA DA BARRA 

0 (abaixo de -50% relativamente à média concelhia = 0,16) .....................  
Equipamentos de saúde - 0 equipamentos 

 

5 

 
 

 
(Continua na página seguinte) 
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(Continuação da página anterior) 

INDICADOR E1.4 Equipamentos desportivos (pavilhão desportivo, recinto 
descoberto) por 1000 habitantes 

20% 

Unidade:  
% 

Fonte: 
INE, Censos 2011 
CMI, agosto 2018 e fevereiro 2019  
 
População em idade [0-4 anos] no 
aglomerado; 
Capacidade dos equipamentos de 
ação social existentes no 
aglomerado. 

COSTA NOVA 

2,57 (acima de 50% da média concelhia = 0,75)  ...................................  
Equipamentos desportivos - 3 equipamentos 

 

1 

 

PRAIA DA BARRA 

1,54 (acima de 50% da média concelhia = 0,75) ....................................  
Equipamentos desportivos - 3 equipamentos 

1 
 

 

INDICADOR E1.5 Equipamentos culturais (centro cultural, museu) por 1000 
habitantes 

20% 

Unidade:  
n.º/1000 hab 
 
Fonte: 
CMI, agosto 2018 

COSTA NOVA 
0,86 (acima de 50% relativamente à média concelhia = 0,21) ………… 
Equipamentos culturais - 1 

 
1 
 
 

PRAIA DA BARRA  
0 (abaixo de -50% relativamente à média concelhia = 0,21)…………….. 

 
5 

SUBCRITÉRIO E2 ACESSO E DISPONIBILIDADE DE PARCELAS PARA HABITAÇÃO, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 

50% 

INDICADOR E2.1 Proporção de parcelas não edificadas e parcelas edificadas com 
potencial para aumento da capacidade construtiva no 
aglomerado   

100% 

Unidade:  
(%) 
 
Fonte: 
CMI, novembro 2020 

COSTA NOVA 

4,8 % (entre 0 - 20 % relativamente às parcelas do aglomerado) ………. 
Parcelas não edificadas e parcelas edificadas com potencial para 
aumento da capacidade construtiva em Faixa de Salvaguarda Nível I – 
Fora da frente Urbana: 39 parcelas 
Total de parcelas no aglomerado: 815 parcelas 

5 

 

PRAIA DA BARRA 

1,9 % (entre 0 - 20 % relativamente às parcelas do aglomerado) ………. 
Parcelas não edificadas e parcelas edificadas com potencial para 
aumento da capacidade construtiva em Faixa de Salvaguarda Nível I – 
Fora da frente Urbana: 14 
Total de parcelas no aglomerado: 723 parcelas 

5 

 

 

CRITÉRIO E 

SUBCRITÉRIO E1 * 0,5 + SUBCRITÉRIO E2 * 0,5 = 
=[(IND E1.1 * 0,2 + IND E1.2 * 0,2 + IND E1.3 * 0,2 + IND E1.4 * 0,2 + IND E1.5 * 0,2 ) * 0,5] + (IND E2.1 * 1) * 0,5   

  
COSTA NOVA | CRITÉRIO E = 3,1 

 [(2 * 0,2 + 1 * 0,2 + 1 * 0,2 + 1 * 0,2 + 1* 0,2) * 0,5] + 5 * 0,50 = 
= [(0,4 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2) * 0,5] + 5 * 0,5 = 1,2 * 0,5 + 5 * 0,5 = 0,6 + 2,5 = 3,1 

   
PRAIA DA BARRA | CRITÉRIO E = 4,1 

 [(3 * 0,2 + 2 * 0,2 + 5 * 0,2 + 1 * 0,2 + 5 * 0,2) * 0,5] + 5 * 0,50 = 
= [(0,6 + 0,4 + 1 + 0,2 + 1) * 0,5] + 5 * 0,5 = 3,2 * 0,5 + 5 * 0,5 = 1,6 + 2,5 = 4,1 
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RESULTADO DA PONDERAÇÃO = 

= CRITÉRIO A * 0,2 + CRITÉRIO B * 0,2 + CRITÉRIO C * 0,2 + CRITÉRIO D * 0,2 + CRITÉRIO E * 0,2 

      

COSTA 
NOVA 

Critério A Critério B Critério C Critério D Critério E 

Resultado por 
Critério 

1,0 1,0 4,75 3,0 3,1 

Fator de 
Ponderação 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Resultado 
ponderado por 

Critério 
0,2 0,2 0,95 0,6 0,61 

Resultado 
Final da 

Ponderação 
2,56 

 

PRAIA DA 
BARRA 

Critério A Critério B Critério C Critério D Critério E 

Resultado por 
Critério 3,0 1,5 4,5 3,0 4,1 

Fator de 
Ponderação 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Resultado 
ponderado por 

Critério 
0,6 0,3 0,9 0,6 0,79 

Resultado 
Final da 

Ponderação 
3,19 
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4.2 - Definição do Regime de Salvaguarda 

 
4.2.1 Avaliação espacial de resultados 

 
Conforme o Guia Metodológico indica, concluído o exercício avaliativo multicritério, que resultou 

nos scores finais: Praia da Barra - 3,2 e Costa Nova - 2,6, deverá ser avaliada a expressão 

espacial do Regime de Salvaguarda. O POC-OMG estabelece que este regime que resulta da 

avaliação multicritério possa “ser diferenciado para cada perímetro urbano e respetivos 

subespaços, caso se verifique a existência de significativa diversidade de exposição ou 

sensibilidade aos riscos costeiros”. 

 
Neste contexto, a Equipa CMI, avaliou as duas dimensões: 

►  Por um lado, os fundamentos para que o regime seja espacialmente discricionário nos termos 

previstos no POC, abrangendo apenas uma parte dos aglomerados costeiros em Faixa de 

Salvaguarda - Nível I; 

►  Por outro lado, a expressão espacial dessa “significativa diversidade de exposição ou 

sensibilidade aos riscos costeiros”, verificando e avaliando em que espaços/subespaços, a 

exposição ou suscetibilidade ao risco (princípio da precaução) e a necessidade de consolidar e 

suprir as necessidades de interesse púbico se poderão articular de forma a justificar a sujeição 

desses espaços/subespaços ao regime de exceção. 

 
Embora os dois territórios-alvo (Praia da Barra e Costa Nova) tenham caraterísticas territoriais 

diferenciadas, consideramos que existem motivos justificativos suficientes para que se efetive a 

aplicação do regime de exceção nestes territórios. 

 
 

4.2.2 Identificação das necessidades funcionais  

 
Tratando-se as áreas ora objeto do presente procedimento de perímetros urbanos consolidados, a 

Proposta permitirá, excecionalmente, resolver os problemas de “preenchimento de áreas” já 

urbanizadas, através da consolidação/colmatação de “vazios urbanos”, na ótica da conservação e 

rentabilização das infraestruturas existentes, da contiguidade urbana e da coesão territorial.  

Como decorrência dos Princípios da Boa Administração e da Prossecução do Interesse Público, 

deverá igualmente respeitar-se a estética dos aglomerados, a adequação ao ambiente urbano e a 

particularidade desta paisagem (com uma beleza própria e única), designadamente em resultado 

da desconformidade com as cérceas dominantes e a volumetria das edificações assim se 

garantido, a um tempo, a atratividade do território e o desenvolvimento socioeconómico, sem 

colocar em causa o aumento significativo da sua vulnerabilidade face aos riscos resultantes das 

alterações climáticas. 

De forma sucinta apresentamos uma apreciação e priorização das necessidades funcionais que 
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devem ser relevadas e sob as quais, efetivamente, se poderá aplicar a exceção em causa: 

► evolução e antiguidade dos aglomerados urbanos e das suas frentes/traseiras urbanas 

(Costa Nova - com abertura da nova barra do Porto de Aveiro (1808) começaram-se a 

construir os primeiros palheiros ” (in REZENDE, Padre J. V., “Monografia da Gafanha”, 1944) e 

“Ílhavo Terra Milenar, CMI 2017 / na Praia da Barra - o Farol da Barra de Aveiro faz 128 anos 

(1893); 

►  face a esta antiguidade, a necessidade de consolidação/colmatação urbana, isto é, o 

preenchimento dos ditos “vazios urbanos”, rentabilizando as infraestruturas que se criaram, 

promovendo a contiguidade do tecido urbano  e fortalecendo a coesão territorial destes 

aglomerados; 

►  estas necessidades funcionais (quase exclusivamente de habitação, podendo pontualmente 

ser de comércio/serviços) são residuais, correspondendo a pequenas intervenções de 

colmatação da malha urbana (Praia da Barra - 0,43% do perímetro urbano e Costa Nova - 

1,35% do perímetro urbano), que não irão potenciar um agravamento significativo de 

exposição ao risco de erosão costeira e/ou galgamentos no horizonte temporal próximo (50 e 

100 anos); 

►  as áreas de colmatação identificadas encontram-se afastadas da linha de costa (Frente 

Urbana) motivo pelo qual entendemos que a resiliência territorial não será afetada pela 

inclusão no PDM de Ílhavo, do referido regime de exceção. 

 
4.2.3 Definição do regime de salvaguarda específico para os aglomerados da Praia da 

Barra e da Costa Nova 

 
Após a identificação das necessidades funcionais (tendo presente as existências atuais e os 

espaços disponíveis no perímetro urbano), e concluindo-se pela oportunidade devidamente 

fundamentada de aplicação do regime de exceção previsto (condições de concretização), 

contemplando a possibilidade de reconstruções, alterações e ampliações, fora das frentes 

urbanas, nas Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso – Nível I, o Município deve definir o 

Regime de Salvaguarda Específico do(s) aglomerado(s) ou dos espaços/ subespaços em causa.  

 
Figura 3 – Definição do Regime Específico. 

Fonte: Manual Metodológico - Operacionalização do Regime de Salvaguarda aos Riscos Costeiros em Litoral Baixo e 
Arenoso, APA/CEDRU, 2018. 
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Os impactes decorrentes da eventual exposição a fenómenos climáticos extremos, em especial, os 

que se referem à probabilidade de ocorrência de galgamentos oceânicos e/ou erosão da linha de 

costa, estão, em certa medida, “protegidos” seja pela própria “Frente Urbana - primeira linha de 

edificações na frente de mar do perímetro urbano”, seja porque se encontram, maioritariamente, 

mais afastados da linha de costa, logo, menos expostos às vulnerabilidades atuais e futuras face 

aos riscos costeiros. 

Considera-se assim que o que deverá diferenciar o nível de atuação em cada aglomerado no que 

respeita às regras de salvaguarda, será a vulnerabilidade aos riscos costeiros e que a mesma se 

distingue pela proximidade da linha de costa/Frente Urbana, dado que as características 

urbanísticas, sociais e económicas são idênticas. 

Assim, a CMI propõe manter os três níveis de atuação/salvaguarda previstos no POC-OMG: 

► Faixa de Salvaguarda Nível I – Na Frente Urbana; 

► Faixa de Salvaguarda Nível I – Fora da Frente Urbana; 

► Faixa de Salvaguarda Nível II; 
 
ainda que, para a Faixa de Salvaguarda Nível I – Fora da Frente Urbana, proponha a aplicação do 

regime de exceção que se traduz  num aproximar das regras a aplicar a esta área àquelas que 

estão estabelecidas para a Faixa de Salvaguarda Nível II. Isto é, operacionalmente, a CMI 

estabelece um regime gradativo de regras a aplicar ao uso e ocupação do solo (introduzidas 

através da alteração do articulado regulamentar do PDM de Ílhavo - Art. 21.º-G - Regime de 

proteção e salvaguarda) cujas restrições são diretamente proporcionais à vulnerabilidade/exposição 

ao risco potencialmente existente (Figura 4.) 

 
 

 
Vulnerabilidade / 

Exposição ao Risco 
Restrições ao Uso e 
Ocupação do Solo 

►Faixa de Salvaguarda Nível I 

►Em Frente Urbana 

  

►Faixa de Salvaguarda Nível I 

►Fora da Frente Urbana 

►Faixa de Salvaguarda Nível II 

Figura 4 – Regime Gradativo Específico. 

Fonte: CMI, janeiro 2021. 

 

Além disso, as regras de edificabilidade a propor em sede de Regulamento, preconizam soluções 

construtivas tecnologicamente mais adaptadas e resistentes e ambientalmente sustentáveis, que 

concorrem para a estabilização e minimização do grau de impermeabilização do solo e que serão 

avaliadas em sede de projeto, para cada situação, de forma a contribuir para a manutenção 

resiliência territorial aos fatores climáticos adversos. 
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4.2.4 Ponderação das necessidades de intervenção 

 
Tem como objetivo ponderar as necessidades de intervenção em solo urbano. Em função das 

necessidades funcionais identificadas na etapa anterior e tendo presente as existências atuais e 

os espaços disponíveis no perímetro urbano, avaliar a hipótese de prever a aplicação do regime 

de exceção previsto, contemplando a possibilidade de reconstruções, alterações e ampliações, 

fora das frentes urbanas, nas Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso – Nível I. 

 

4.3 - Considerações Finais 

 

Atendendo: 

- a que se considera que a diferenciação em cada perímetro urbano e respetivos 

subespaços à exposição ou sensibilidade aos riscos costeiros é salvaguardada pela 

definição da Linha da Frente Urbana (alínea a) da  NE31 do POC-OMG (RCM n.º 112/2017); 

 

- às características urbanísticas, sociais, económicas e às vulnerabilidades atuais e futuras 

aos riscos costeiros de cada aglomerado urbano, suportadas na Avaliação Multicritério 

realizada (alínea b) da  NE31 do POC-OMG (RCM n.º 112/2017); 

 

- a que fica salvaguardado que não poderão ser imputadas à Administração eventuais 

responsabilidades pelas obras de urbanização, construção, reconstrução ou ampliação em 

faixa de salvaguarda e que estas não constituem mais-valias em situação de futura 

expropriação ou preferência de aquisição por parte do Estado (alínea c) da  NE31 do POC-

OMG (RCM n.º 112/2017) – através da redação  introduzida no Regulamento do PDM ponto 

2), da subalínea ii), da alínea b), do n.º 4; 

 

estão reunidos os pressupostos para a aplicação de  um regime de exceção às restrições 

definidas na alínea a) da NE30 do POC-OMG nas Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso – 

Nível I, Fora das Frentes Urbanas. 
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5 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

5.1 - Regulamento do PDM

Atendendo à alínea a) da NE 31 da RCM 112/2017, de 10 de agosto consideramos que, dadas as 

caraterísticas e a ocupação dos aglomerados urbanos da Costa Nova e da Praia da Barra, a 

diferenciação entre a diversidade de exposição ou sensibilidade aos riscos costeiros está 

suficientemente salvaguardada através da delimitação da frente urbana, parecendo-nos por isso 

mais razoável categorizar em cada perímetro urbano dois subespaços (“separados” pela linha da 

frente urbana) para efeitos de aplicação do Regime de Edificabilidade que o POC-OMG preconiza 

e que ao PDM de Ílhavo cabe operacionalizar.

PDM em vigor (com as alterações 
introduzidas na sequência da 
Alteração por Adaptação do PDM ao 
POC-OMG efetuada) 

Regime Gradativo de condicionantes 
ao uso e ocupação do solo em 

perímetro urbano

* Aplicando o Regime de exceção
às restrições definidas na alínea a) 
da NE 30, a definir em PMOT, na 
sequência da Proposta de Alteração 
do PDM 

Nível I em Frente Urbana 1 1 Nível I em Frente Urbana

Nível I fora da Frente Urbana 2 2 Nível I fora da Frente Urbana

Nível II 3 3 Nível II                                         

Figura 5 – Regime Gradativo de condicionantes ao uso e ocupação do solo em perímetro urbano – aplicação do 
regime de exceção.

Fonte: Manual Metodológico - Operacionalização do Regime de Salvaguarda aos Riscos Costeiros em 
Litoral Baixo e Arenoso, APA/CEDRU, 2018 / Adaptação CMI, dezembro de 2018.
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Assim, é proposto que para o Nível I, fora da frente urbana, seja adotado o regime de 

edificabilidade previsto para o Nível II, ainda que com normas mais restritivas, nomeadamente: 

 

- a interdição de construção de caves abaixo da cota natural do terreno nas construções 

novas e a alteração de uso de caves para fins habitacionais, nas edificações existentes; 

- a interdição de ocupação do piso térreo para fins habitacionais nas edificações novas; 

- a  integração de soluções construtivas ou infraestruturais de adaptação/acomodação ao 

avanço das águas do mar, que permitam aumentar a resiliência ao avanço das águas; 

- a menção nos alvarás de obras de construção, de ampliação, de reconstrução e de 

alteração, bem como os respetivos alvarás de utilização, que a operação urbanística se 

situa em área de risco e que a mesma não constitui mais-valias em situação de futura 

expropriação ou preferência por parte do Estado ou do Município, devendo ser 

comunicado oficiosamente à conservatória de registo predial competente para efeitos de 

averbamento; 

- a inimputabilidade da Administração relativamente a quaisquer responsabilidades por 

eventuais danos advindos da sua localização, sobre os titulares ou sobre terceiros; 

- a inaplicabilidade do regime de edificabilidade nas situações em que as novas edificações 

integrariam a primeira linha edificada da frente de mar; 

 

De seguida é apresentado um quadro no qual é sistematizada a evolução do articulado 

regulamentar do PDM de Ílhavo no que se refere às normas de edificabilidade nas Faixas de 

Salvaguarda em Litoral Arenoso tendo como objetivo a compatibilização com o POC-OMG e que 

se pretende concluir através da alteração que agora se propõe. 
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FAIXA DE SALVAGUARDA EM LITORAL ARENOSO  

Evolução do articulado regulamentar do PDM de Ílhavo tendo como objetivo a sua compatibilização com o POC OMG  
   

Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 15457/2017, de 22 de dezembro 

Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 14034//2018, de 01 de outubro Proposta de Alteração 

   

Artigo 21.º -G 
Regime de proteção e salvaguarda 

«Artigo 21.º -G 
[…] 

«Artigo 21.º -G 
[…] 

1 — As normas de edificabilidade nas Faixas de 
Salvaguarda em Litoral Arenoso aplicam-se 
cumulativamente com as demais normas previstas para a 
Zona Terrestre de Proteção, designadamente com as 
relativas às Faixas de Proteção Costeira e Complementar 
e à Margem, que constam dos artigos 21.º -C e 21.º -E do 
presente regulamento, prevalecendo, na sua aplicação, as 
regras mais restritivas. 

1 — …………………………………………………………… 

 

1 — ……………………………………………………………. 

 

2 — Para efeitos de aplicabilidade do disposto nos 
números seguintes do presente artigo, entende-se por 
frente urbana a primeira linha de edificações da frente de 
mar do perímetro urbano. 

2 — …………………………………………………………… 

 

2 — ……………………………………………………………. 

 

 
3 — Na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e 
Inundação Costeira é interdita: 
 

a) A construção de caves abaixo da cota natural do 
terreno; 
 

b) A alteração de uso de caves para fins habitacionais, 
nas edificações existentes. 

 
 
 
 

 

 
3 — …………………………………………………………… 
 
 

a) ………………………………………………………… 
 
 

b) ……………………………………………………… 
 
 
 
 

 
3 — …………………………………………………………… 
 
 

a) A construção de caves abaixo da cota natural do 
terreno, nas edificações novas; 
 

b) ………………………………………………………… 
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Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 15457/2017, de 22 de dezembro 

Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 14034//2018, de 01 de outubro Proposta de Alteração 

   

4 — Nas Faixas de Salvaguarda de Nível I: 
 

a) Em Solo Rural, é interdita a realização de 
operações de loteamento, obras de urbanização, a 
construção de novas edificações e a ampliação, 
reconstrução e alteração de edificações existentes, 
exceto quando se trate de obras de reconstrução e 
alteração das edificações que se destinem a suprir 
insuficiências de salubridade, habitabilidade e 
mobilidade; 
 

b) Em Solo Urbano: 
 

i) Nas frentes urbanas: 
 

1) São interditas operações de loteamento, 
obras de urbanização, obras de 
construção e obras de ampliação das 
edificações existentes, com exceção de 
obras de ampliação que se destinem a 
suprir insuficiências de salubridade, 
habitabilidade ou mobilidade; 

 
2) São permitidas obras de reconstrução ou 

de alteração das edificações, desde que 
não originem a criação de caves e de 
novas unidades funcionais; 

 
ii) Fora das frentes urbanas, as novas edificações 
e a reconstrução, alteração e ampliação das 
existentes ficam sujeitas ao disposto no Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha 
Grande, aprovado pela resolução do Conselho de 
Ministros n.º 142/2000, de 20 de outubro, até 10 de 
agosto de 2018.  

 
  

4 — …………………………………………………………… 
 

a) ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) ………………………………………………………… 
 

i) ……………………………………………………… 
 

1) ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

2) ………………………………………………. 
 
 
 
 

ii) Fora das frentes urbanas: 
 

1) As novas edificações e a reconstrução, 
alteração e ampliação das existentes ficam 
sujeitas ao disposto no Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira Ovar -
Marinha Grande, aprovado pela resolução 
do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 
20 de outubro, até 10 de agosto de 2018; 

4 — Em Solo Rústico, nas Faixas de Salvaguarda de 
Nível I, é interdita a realização de operações de 
loteamento, obras de urbanização, a construção de 
novas edificações e a ampliação, reconstrução e 
alteração de edificações existentes, exceto quando se 
trate de obras de reconstrução e alteração das 
edificações que se destinem a suprir insuficiências de 
salubridade, habitabilidade e mobilidade. 
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Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 15457/2017, de 22 de dezembro 

Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 14034//2018, de 01 de outubro Proposta de Alteração 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 — Nas Faixas de Salvaguarda Nível II: 
 

a) Deverá atender -se ao disposto nos artigos 21.º -C 
e 21.º -E relativos ao regime de proteção e 
salvaguarda na Zona Terrestre de Proteção — 
Faixas de Proteção Costeira e Complementar e 
Margem; 
 

b) São admitidas novas edificações, ampliações, 
reconstruções e alterações das edificações já 
existentes legalmente construídas, desde que as 
edificações ou as áreas urbanas onde estas se 
localizem integrem soluções construtivas ou 
infraestruturais de adaptação/acomodação ao 
avanço das águas do mar, que permitam aumentar 
a resiliência ao avanço das águas, nomeadamente: 
 

i) a utilização de técnicas e materiais construtivos 
no exterior dos edifícios resistentes à presença 
da água; 

 
ii) ao nível do piso térreo das edificações, a 

previsão de soluções que favoreçam o rápido 
escoamento das águas; 
 

 
 

 
2) A partir de 11 de agosto de 2018, são 

proibidas novas edificações fixas, sendo 
admitidas reconstruções, alterações e 
ampliações, desde que não se traduzam no 
aumento de cércea, na criação de caves e 
de novas unidades funcionais, não 
correspondam a um aumento total da área 
de construção superior a 25 m2 e não 
constituam mais-valias em situação de 
futura expropriação ou preferência de 
aquisição por parte do Estado. 

 
 
5 — …………………………………………………………… 
 
a) ……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
b) ……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) ……………………………………………………… 
 
 
 

ii) ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 — Em Solo Urbano, nas Faixas de Salvaguarda de 
Nível I, nas frentes urbanas: 

a) São interditas operações de loteamento, obras de 
urbanização, obras de construção e obras de 
ampliação das edificações existentes, com 
exceção de obras de ampliação que se destinem a 
suprir insuficiências de salubridade, habitabilidade 
ou mobilidade;  

b) São permitidas obras de reconstrução ou de 
alteração das edificações, desde que não originem 
a criação de caves e de novas unidades 
funcionais;  
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Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 15457/2017, de 22 de dezembro 

Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 14034//2018, de 01 de outubro Proposta de Alteração 

   

 
iii) a utilização de técnicas e materiais construtivos 

no exterior dos edifícios resistentes à presença 
da água; 

 
iv) ao nível do piso térreo das edificações, a 

previsão de soluções que favoreçam o rápido 
escoamento das águas; 
 

v) na pavimentação dos espaços exteriores devem 
ser utilizados materiais permeáveis; 

 
vi) outras que, em sede de projeto, se verifiquem 

adequadas. 
 
6 — Excetuam-se do disposto no n.º 4 e 5 do presente 
artigo: 
 

a) Os direitos preexistentes e juridicamente 
consolidados, sem prejuízo da estratégia de 
adaptação indicada para cada Faixa de 
Salvaguarda e desde que comprovada a existência 
de condições de segurança face à ocupação 
pretendida junto da entidade competente para o 
efeito, não sendo imputadas à Administração 
eventuais responsabilidades pela sua localização 
em área de risco; 
 

b) As operações urbanísticas que se encontrem 
previstas no Regulamento de Gestão das Praias 
Marítimas da Autoridade Nacional da Água e 
respetivos Planos de Intervenção nas Praias, 
infraestruturas portuárias e núcleos piscatórios, 
bem como instalações com características 
amovíveis/sazonais, desde que as condições 
específicas do local o permitam. 

 
  

 
iii) ……………………………………………………… 

 
 
 

iv) ……………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
6 — …………………………………………………………… 
 
 
a)  ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

b)  ……………………………………………………… 
 
 
 
 

 
 

» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 — Em Solo Urbano, nas Faixas de Salvaguarda de 
Nível I, fora das frentes urbanas são admitidas novas 
edificações, ampliações, reconstruções e alterações das 
edificações já existentes legalmente construídas, em 
condições de exceção e quando comprovadamente 
indispensáveis para a colmatação do tecido urbano, nas 
seguintes condições: 

a) É interdita a construção de caves abaixo da cota 
natural do terreno nas edificações novas e a 
alteração de uso de caves para fins habitacionais, 
nas edificações existentes; 
 

b) É interdita a ocupação do piso térreo para fins 
habitacionais nas edificações novas; 

c) As edificações ou as áreas urbanas onde estas se 
localizem integrem soluções construtivas ou 
infraestruturais de adaptação/acomodação ao 
avanço das águas do mar, que permitam 
aumentar a resiliência ao avanço das águas, 
nomeadamente:  

i. a utilização de técnicas e materiais construtivos 
no exterior dos edifícios resistentes à presença 
da água; 
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Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 15457/2017, de 22 de dezembro 

Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 14034//2018, de 01 de outubro Proposta de Alteração 

   

 
  ii. ao nível do piso térreo das edificações, a 

previsão de soluções que favoreçam o rápido 
escoamento das águas;  

iii. na pavimentação dos espaços exteriores devem 
ser utilizados materiais permeáveis;  

iv. outras que, em sede de projeto, se verifiquem 
adequadas.  

7 — As licenças concedidas nos termos do número 
anterior: 

a) serão emitidas sob o ónus de não serem 
imputáveis à Administração quaisquer 
responsabilidades, sobre os titulares ou sobre 
terceiros, por eventuais danos advindos 
da operação urbanística seu objeto nem podendo 
em caso algum as construções que daí advirem 
constituírem mais-valias em situação de futura 
expropriação ou preferência por parte do Estado 
ou do Município; 

b) os alvarás de obras de construção, de ampliação, 
de reconstrução e de alteração, bem como os 
respetivos alvarás de utilização, mencionarão, 
expressamente que a operação urbanística se 
situa em área de risco, não sendo imputáveis à 
Administração quaisquer responsabilidades por 
eventuais danos advindos da sua localização, 
sobre os titulares ou sobre terceiros, e que as 
mesmas não constituem mais-valias em situação 
de futura expropriação ou preferência por parte do 
Estado ou do Município. 

c) o ónus referido na alínea anterior será comunicado 
oficiosamente à conservatória do registo predial 
competente para efeitos de averbamento. 
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Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 15457/2017, de 22 de dezembro 

Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 14034//2018, de 01 de outubro Proposta de Alteração 

   

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8  — O regime definido para as Faixas de Salvaguarda 
de Nível I, em Solo Urbano e fora das frentes urbanas 
não se aplica nas situações em que as novas edificações 
integrariam a primeira linha edificada da frente de mar 
aplicando-se, nestas situações, as medidas de proteção 
e salvaguarda nas frentes urbanas definidas no n.º 5 do 
presente artigo, com as necessárias adaptações.  

9 — Em Solo Urbano, nas Faixas de Salvaguarda Nível II 
são admitidas novas edificações, ampliações, 
reconstruções e alterações das edificações já existentes 
legalmente construídas, desde que as edificações ou as 
áreas urbanas onde estas se localizem integrem 
soluções construtivas ou infraestruturais de 
adaptação/acomodação ao avanço das águas do mar, 
que permitam aumentar a resiliência ao avanço das 
águas, nomeadamente:  

a) a utilização de técnicas e materiais construtivos no 
exterior dos edifícios resistentes à presença da 
água;  

b) ao nível do piso térreo das edificações, a previsão 
de soluções que favoreçam o rápido escoamento 
das águas;  

c) na pavimentação dos espaços exteriores devem 
ser utilizados materiais permeáveis;  

d) outras que, em sede de projeto, se verifiquem 
adequadas.  
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Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 15457/2017, de 22 de dezembro 

Alteração por Adaptação  
Aviso n.º 14034//2018, de 01 de outubro Proposta de Alteração 

   

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 — Excetuam-se do disposto nos n.os 4, 5, 6 do 
presente artigo: 

a) Os direitos preexistentes e juridicamente 
consolidados, sem prejuízo da estratégia de 
adaptação indicada para cada Faixa de 
Salvaguarda e desde que comprovada a 
existência de condições de segurança face à 
ocupação pretendida junto da entidade 
competente para o efeito, não sendo imputadas à 
Administração eventuais responsabilidades pela 
sua localização em área de risco. 

a) As operações urbanísticas que se encontrem 
previstas no Regulamento de Gestão das Praias 
Marítimas da Autoridade Nacional da Água e 
respetivos Planos de Intervenção nas Praias, 
infraestruturas portuárias e núcleos piscatórios, 
bem como instalações com características 
amovíveis/sazonais, desde que as condições 
específicas do local o permitam.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC OMG - Relatório de Fundamentação  

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO | DPOM, DPOGU, GAJNEF – 04 de março de 2021 38 

 

 
VERSÃO CONSOLIDADA 

 
 

Artigo 21.º-G 

Regime de proteção e salvaguarda  

   

1 - As normas de edificabilidade nas Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso aplicam-se 
cumulativamente com as demais normas previstas para a Zona Terrestre de Proteção, 
designadamente com as relativas às Faixas de Proteção Costeira e Complementar e à 
Margem, que constam dos artigos 21.º-C e 21.º-E do presente regulamento, 
prevalecendo, na sua aplicação, as regras mais restritivas.  

2 - Para efeitos de aplicabilidade do disposto nos números seguintes do presente artigo, 
entende-se por frente urbana a primeira linha de edificações da frente de mar do 
perímetro urbano.  

3 - Na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira é interdita:  

a) A construção de caves abaixo da cota natural do terreno, nas edificações novas;  

b) A alteração de uso de caves para fins habitacionais, nas edificações existentes.  

4 - Em Solo Rústico, nas Faixas de Salvaguarda de Nível I, é interdita a realização de 
operações de loteamento, obras de urbanização, a construção de novas edificações e 
a ampliação, reconstrução e alteração de edificações existentes, exceto quando se 
trate de obras de reconstrução e alteração das edificações que se destinem a suprir 
insuficiências de salubridade, habitabilidade e mobilidade. 

5 - Em Solo Urbano, nas Faixas de Salvaguarda de Nível I, nas frentes urbanas: 

a) São interditas operações de loteamento, obras de urbanização, obras de 
construção e obras de ampliação das edificações existentes, com exceção de 
obras de ampliação que se destinem a suprir insuficiências de salubridade, 
habitabilidade ou mobilidade;  

b) São permitidas obras de reconstrução ou de alteração das edificações, desde 
que não originem a criação de caves e de novas unidades funcionais;  

6 - Em Solo Urbano, nas Faixas de Salvaguarda de Nível I, fora das frentes urbanas, são 
admitidas novas edificações, ampliações, reconstruções e alterações das edificações 
já existentes legalmente construídas, em condições de exceção e quando 
comprovadamente indispensáveis para a colmatação do tecido urbano, nas seguintes 
condições: 

a) É interdita a construção de caves abaixo da cota natural do terreno nas 
edificações novas e a alteração de uso de caves para fins habitacionais, nas 
edificações existentes; 

b) É interdita a ocupação do piso térreo para fins habitacionais nas edificações 
novas; 

c) As edificações ou as áreas urbanas onde estas se localizem integrem soluções 
construtivas ou infraestruturais de adaptação/acomodação ao avanço das águas 
do mar, que permitam aumentar a resiliência ao avanço das águas, 
nomeadamente:  

i. a utilização de técnicas e materiais construtivos no exterior dos edifícios 
resistentes à presença da água;  

ii. ao nível do piso térreo das edificações, a previsão de soluções que favoreçam o 
rápido escoamento das águas;  

iii. na pavimentação dos espaços exteriores devem ser utilizados materiais 
permeáveis;  

iv. outras que, em sede de projeto, se verifiquem adequadas.  

 



Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC OMG - Relatório de Fundamentação  

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO | DPOM, DPOGU, GAJNEF – 04 de março de 2021 39 

 

 

7 - As licenças concedidas nos termos do número anterior: 

a) serão emitidas sob o ónus de não serem imputáveis à Administração quaisquer 
responsabilidades, sobre os titulares ou sobre terceiros, por eventuais danos 
advindos da operação urbanística seu objeto nem podendo em caso algum as 
construções que daí advirem constituírem mais-valias em situação de futura 
expropriação ou preferência por parte do Estado ou do Município. 

b) os alvarás de obras de construção, de ampliação, de reconstrução e de 
alteração, bem como os respetivos alvarás de utilização, mencionarão, 
expressamente que a operação urbanística se situa em área de risco, não 
sendo imputáveis à Administração quaisquer responsabilidades por eventuais 
danos advindos da sua localização, sobre os titulares ou sobre terceiros, e que 
as mesmas não constituem mais-valias em situação de futura expropriação ou 
preferência por parte do Estado ou do Município. 

c) o ónus referido na alínea anterior será comunicado oficiosamente à 
conservatória do registo predial competente para efeitos de averbamento. 

8 - O regime definido para as Faixas de Salvaguarda de Nível I, em Solo Urbano e fora 
das frentes urbanas não se aplica nas situações em que as novas edificações 
integrariam a primeira linha edificada da frente de mar aplicando-se, nestas situações, 
as medidas de proteção e salvaguarda nas frentes urbanas definidas no n.º 5 do 
presente artigo, com as necessárias adaptações.  

9 - Em Solo Urbano, nas Faixas de Salvaguarda Nível II são admitidas novas edificações, 
ampliações, reconstruções e alterações das edificações já existentes legalmente 
construídas, desde que as edificações ou as áreas urbanas onde estas se localizem 
integrem soluções construtivas ou infraestruturais de adaptação/acomodação ao 
avanço das águas do mar, que permitam aumentar a resiliência ao avanço das águas, 
nomeadamente:  

a) a utilização de técnicas e materiais construtivos no exterior dos edifícios 
resistentes à presença da água;  

b) ao nível do piso térreo das edificações, a previsão de soluções que favoreçam o 
rápido escoamento das águas;  

c) na pavimentação dos espaços exteriores devem ser utilizados materiais 
permeáveis;  

d) outras que, em sede de projeto, se verifiquem adequadas.  

10 - Excetuam-se do disposto nos n.os 4, 5, 6 do presente artigo: 

a) Os direitos preexistentes e juridicamente consolidados, sem prejuízo da estratégia 
de adaptação indicada para cada Faixa de Salvaguarda e desde que comprovada a 
existência de condições de segurança face à ocupação pretendida junto da 
entidade competente para o efeito, não sendo imputadas à Administração 
eventuais responsabilidades pela sua localização em área de risco; 

b) As operações urbanísticas que se encontrem previstas no Regulamento de Gestão 
das Praias Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos Planos de 
Intervenção nas Praias, infraestruturas portuárias e núcleos piscatórios, bem como 
instalações com características amovíveis/sazonais, desde que as condições 
específicas do local o permitam. 
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5.2 - Frente Urbana

Para além da alteração regulamentar proposta, considera-se ainda oportuno abranger por este

procedimento a alteração da linha que define a Frente Urbana que se substancia em ligeiros 

ajustes da linha que a define de forma a ir ao encontro do conceito preconizado pelo POC-

OMG “faixa paralela ao mar em perímetro urbano definida pela primeira linha de edificações da 

frente de mar em perímetro urbano”.

Face ao conceito de Frente Urbana e aos critérios para a sua materialização, foram detetadas 

incongruências na Frente Urbana que atualmente se encontra vinculada no PDM de Ílhavo 

através da Planta de Ordenamento – Faixas de Proteção e Salvaguarda 3, designadamente: a 

demarcação para além da primeira linha de edificações e a demarcação perpendicular ao mar.

A Frente Urbana teve, no âmbito deste procedimento de alteração, dois momentos/propostas 

de alteração, designadamente:

- proposta de alteração da Linha da Frente Urbana apresentada no Relatório de 

Fundamentação (27/08/2019)  para sujeição à devida pronúncia, conforme articulado 

com a APA em sede de reunião (19/03/2019);

- aquela que agora se apresenta, que engloba as alterações anteriormente apresentadas

e as alterações decorrentes da reunião de 25/08/2020 (para validação por parte da 

APA, desde 30/10/2020).

                                                     
3

Peça introduzida no âmbito 1ª Alteração por Adaptação do PDM de Ílhavo ao POC-OMG (Aviso n.º 
15457/2017, de 22 de dezembro de 2017).

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO DA FRENTE URBANA APA *

- Para a delimitação utilizou-se como referência os perímetros urbanos consagrados em PMOT.

- Atendendo a que a frente urbana corresponde a uma faixa em solo urbano paralela à linha de costa, 
não foram consideradas as que não reúnem estas características, nomeadamente, quando são 
perpendiculares à linha de costa.

- Nos lotes/parcelas vazias intersticiais à primeira linha de edificações, a frente urbana foi definida pela 
linha imaginária que une os prédios urbanos localizados em cada extremo dos lotes/parcelas 
contíguos, permitindo definir uma faixa paralela ao mar em perímetro urbano.

- Nos vazios urbanos que se localizem nos extremos do perímetro urbano, a frente urbana foi definida 
pelo primeiro prédio urbano existente, inclusive.

- Para a delimitação da frente urbana, não foram consideradas as edificações previstas em Plano de
Intervenção nas Praias.

- Depois de identificada a frente das edificações da frente de mar em perímetro urbano, aplicou-se o 
critério da profundidade de 15 metros estabelecida em diversos PMOT, que se prolonga até ao limite 
posterior do lote/parcela onde se insere a construção (com ponderação do município).

* no âmbito do exercício de identificação da frente urbana realizado pela APA (cf. email 30 de 
outubro de 2017)
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Assim, propõe-se, para os dois aglomerados a reformulação da linha que define a Frente 

Urbana, conforme apresentado nas figuras seguintes. 

 

 
Figura 6 – Praia da Barra: Linha da Frente Urbana – Em Vigor. 
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Figura 7 – Praia da Barra: Linha da Frente Urbana – Proposta. 
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Figura 8 – Costa Nova: Linha da Frente Urbana – Em Vigor. 
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Figura 9 – Costa Nova: Linha da Frente Urbana – Proposta. 
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6 - CONCLUSÃO 

 

“A alteração da exposição ao risco e a concretização de abordagens de adaptação são 

dimensões centrais numa estratégia de salvaguarda e de proteção de pessoas e bens, em 

resultado da existência de riscos naturais importantes. Por outro lado, complementarmente, o 

ordenamento dos diferentes usos e atividades na orla costeira, em função da proteção do 

território e da precaução de riscos, constitui um aspeto decisivo para a viabilidade de certas 

atividades e para a adoção dos melhores padrões locativos.”, cf. Relatório do Programa, APA, 

outubro de 2015. 

 

É inegável que a “orla costeira” assume evidências ambientais preocupantes ao nível da sua 

exposição às alterações climáticas, as quais, face à sua relevância populacional, riqueza 

ecológica, infraestruturas instaladas e qualidade das suas praias, são um desafio transversal à 

escala nacional, que, no Litoral Centro, o POC-OMG - através do seu modelo estratégico, 

assente nos princípios da preservação, valorização, proteção e desenvolvimento - visa 

regulamentar, salvaguardar e proteger. 

 

Tal como se constatou aquando da justificação da Não Sujeição do Procedimento de Alteração 

do PDM a AAE (Anexo II dos Termos de Referência da Alteração do PDM de Ílhavo no Âmbito 

do Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande), na “Faixa de Salvaguarda em Litoral 

Arenoso”, fora da frente urbana, as características urbanísticas e a vulnerabilidade ao risco são 

semelhantes quer se trate do Nível I ou do Nível II, o que justifica a aplicação do regime de 

exceção (NE 31, POC-OMG). 

 

As regras de edificabilidade propostas têm como objetivo enquadrar e adaptar as operações 

urbanísticas que possam surgir, com efeitos positivos não só ao nível da competitividade e da 

coesão territorial, como também da igualdade de oportunidades para os cidadãos, contribuindo 

ainda para a qualificação da imagem urbana que se pretende promover. 

 

Trata-se assim de uma proposta que contribui para a consolidação da regulamentação que por 

um lado, hierarquiza as restrições a aplicar e, por outro, estabelece medidas equilibradas entre 

a necessidade de reforçar a ‘marca’ “Barra e Costa Nova”, garantindo a atratividade do 

território e o desenvolvimento socioeconómico, sem colocar em causa o aumento significativo 

da exposição aos riscos de erosão, galgamento e inundação costeira. 



Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC OMG - Relatório de Fundamentação  

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO | DPOM, DPOGU, GAJNEF – 04 de março de 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – Procedimentos de compatibilização do PDM de Ílhavo com o 
POC-OMG  
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Quadro 5 – Procedimentos de compatibilização do PDM de Ílhavo com o POC-OMG. 

PROCEDIMENTO TRAMITAÇÃO 
PUBLICAÇÃO EM 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
   

1ª Alteração por Adaptação do PDM de 
Ílhavo ao POC-OMG 

Concluída  Aviso n.º 15457/2017, de 22 de dezembro 

2ª Alteração por Adaptação do PDM de 
Ílhavo ao POC-OMG 

Concluída Aviso n.º 14034/2018, de 1 de outubro 

Alteração do PDM de Ílhavo ao POC-
OMG 

Em curso  

Deliberação que determina a 
Alteração do PDM 

 Aviso n.º 2484/2018, de 21 de fevereiro 

Retificação do prazo para a 
elaboração da Alteração do PDM 

-------------- Declaração de Retificação n.º 389/2018, de 
22 de maio 

Prorrogação do prazo para a 
elaboração da Alteração do PDM 

-------------- Aviso n.º 12485/2018, de 30 de agosto 

Não caducidade e extensão do 
prazo para a elaboração da 
Alteração do PDM 

-------------- Aviso n.º 2595/2019, de 14 de fevereiro 

Extensão do prazo para a conclusão 
da Alteração do PDM 

-------------- Aviso n.º 13418/2019, de 26 de agosto 

Plano Diretor Municipal de Ílhavo (1ª revisão) – Aviso n.º 5423/2014, de 29 de abril. 
Programa da Orla Costeira (POC-OMG) – Resolução de Conselho de Ministros n.º 112/2017, de 10 de agosto. 
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Iolanda Cristina Lourenço Cravinas, para Secretária do Gabinete de 
Apoio à Vereação, com efeitos a 21 de outubro de 2017;

Cláudio Miguel Branca Monteiro, para Secretário do Gabinete de 
Apoio à Vereação, com efeitos a 21 de outubro, de 2017;

Foi exonerado do cargo de Secretário do Gabinete de Apoio à Verea-
ção, Cláudio Miguel Branca Monteiro, com efeitos a 12 de novembro de 
2017 e nomeado para Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal à Presidência, 
com efeitos a 13 de novembro de 2017;

Cláudia Isabel Rego Pires, para Secretária do Gabinete de Apoio à 
Vereação, com efeitos a 13 de novembro de 2017.

17 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Nuno Miguel Fernandes Mocinha.

310938502 

 MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Aviso n.º 15456/2017

Cessação do contrato de trabalho de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado por motivo de processo 

disciplinar — despedimento

Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que a Assistente Téc-
nica, do mapa de Pessoal do Município do Entroncamento, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, Vera 
Lúcia Monteiro Rafael, na sequência de Processo Disciplinar, a Câmara 
Municipal do Entroncamento em reunião realizada a 06 de novembro 
de 2017, deliberou por maioria, aplicar -lhe a pena de despedimento 
disciplinar, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 180.º 
do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com justa causa, assente no 
n.º 1 e alínea g) do n.º 3 do artigo 297.º do mesmo diploma, pelo que 
cessou a modalidade de emprego público.

28 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel 
Alves de Faria.

310961369 

 MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Aviso n.º 15457/2017

Alteração por Adaptação do PDM de Ílhavo ao POC OMG

Fernando Fidalgo Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
torna público que a Câmara Municipal de Ílhavo, na sua reunião de 
16/11/2017, deliberou por unanimidade ratificar o seu despacho, datado 
de 08/11/2017, que nos termos do n.º 3 do Art. 35.º da Lei n.º 75/2013 
de 12/09, declarou a Alteração por Adaptação do PDM de Ílhavo ao 
Programa da Orla Costeira Ovar — Marinha Grande (POC OMG), nos 
termos do disposto no Art. 121.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio, que 
aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial —  RJIGT 
(cf. normas identificadas no anexo III da Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 112/2017 de 10/08).

De acordo com o disposto no n.º 4 do Art. 121.º do RJIGT, a refe-
rida declaração foi transmitida à Assembleia Municipal de Ílhavo e à 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDR -C).

Assim, e em conformidade com o disposto na alínea k) do n.º 4 do 
Art. 191.º do RJIGT, se publica a deliberação da Câmara Municipal de 
Ílhavo que ratificou o despacho que declarou a Alteração por Adaptação 
do PDM de Ílhavo, bem como o texto das disposições alteradas do res-
petivo Regulamento e Plantas (Planta de Ordenamento — Classificação 
e qualificação do solo, Planta desdobrada do ordenamento — faixas de 
proteção e salvaguarda e Planta de Condicionantes e outras restrições).

20 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Fidalgo Caçoilo.

Alteração por Adaptação do PDM de Ílhavo ao POC OMG

Deliberação

Fernando Fidalgo Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
torna público que a Câmara Municipal de Ílhavo, na sua reunião de 
16/11/2017, deliberou por unanimidade ratificar o seu despacho, datado 
de 08/11/2017, que, nos termos do n.º 3 do Art. 35.º da Lei n.º 75/2013 
de 12/09, declarou a Alteração por Adaptação do PDM de Ílhavo ao 

Programa da Orla Costeira Ovar — Marinha Grande (POC OMG), 
nos termos do disposto no Art. 121.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (cf. nor-
mas identificadas no anexo III da Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 112/2017 de 10/08).

20 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Fidalgo Caçoilo.

Alteração por adaptação do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal de Ílhavo

Artigo 1.º

Alterações

Os artigos 3.º e 6.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
Ílhavo (RPDM) de Ílhavo passam a ter a seguinte redação:

Artigo 3.º

[…]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iv)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v) Planta de Ordenamento — Faixas de Proteção e de Salvaguarda —

I.2.4.

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 6.º

[…]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii) Margem;
iii) (Anterior subalínea ii).

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 2.º

Aditamento

São aditados ao RPDM os artigos 21.º -A, 21.º -B, 21.º -C, 21.º -D, 
21.º -E, 21.º -F e 21.º -G, inseridos numa nova Secção VI do Capítulo III, 
com a seguinte redação:

SECÇÃO VI

Zonas sujeitas a regimes de proteção e de salvaguarda

SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 21.º -A

Âmbito de aplicação

1 — As normas definidas nesta Secção sobrepõem -se aos parâmetros 
de uso e ocupação respeitantes a cada categoria e subcategoria de espaço 
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que coincidam com zona sujeita a regimes de proteção e de salvaguarda, 
aplicando -se o regime mais restritivo.

2 — As áreas abrangidas por esta Secção encontram -se delimitadas 
na Planta de Ordenamento — Faixas de Proteção e de Salvaguarda e 
compreendem as seguintes tipologias:

a) Zona terrestre de proteção:

i) Faixa de proteção costeira;
ii) Faixa de proteção complementar;
iii) Margem.

b) Faixas de salvaguarda em litoral arenoso:

i) Faixa de salvaguarda à erosão costeira — Nível I e Nível II;
ii) Faixas de salvaguarda ao galgamento e inundação costeira — Ní-

vel I e Nível II.

SUBSECÇÃO II

Zona terrestre de proteção — faixa de proteção costeira
e faixa de proteção complementar

Artigo 21.º -B

Identificação e caracterização

1 — A Faixa de Proteção Costeira constitui a primeira faixa de in-
teração com a zona marítima, onde se localizam os elementos mais 
singulares e representativos dos sistemas biofísicos costeiros e que 
devem ser objeto de proteção, nomeadamente os sistemas praia -duna 
e as formações vegetais associadas, incluindo -se ainda nesta faixa os 
leitos e margens de águas de transição.

2 — A Faixa de Proteção Complementar constitui um espaço contí-
guo e tampão à Faixa de Proteção Costeira, onde os sistemas biofísicos 
costeiros, nomeadamente os sistemas dunares, se apresentam degradados 
ou parcialmente artificializados.

Artigo 21.º -C

Regime de proteção e salvaguarda

1 — Nas Faixas de Proteção Costeira e nas Faixas de Proteção Com-
plementar são interditas as seguintes atividades:

a) Destruição da vegetação autóctone e introdução de espécies não 
indígenas invasoras, nomeadamente aquelas que se encontram listadas 
na legislação em vigor;

b) Instalação de aterros sanitários, deposição, abandono ou depósito 
de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos fora dos locais para 
tal destinados;

c) Instalação de quaisquer unidades destinadas ao armazenamento e 
gestão de resíduos.

2 — Na Faixa de Proteção Costeira são ainda interditas as seguintes 
atividades:

a) Novas edificações, exceto instalações balneares e marítimas 
previstas no Regulamento de Gestão das Praias Marítimas da Autori-
dade Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção nas Praias 
e que cumpram o definido nas normas de gestão das praias marítimas, 
bem como infraestruturas portuárias, núcleos piscatórios, infraestru-
turas, designadamente de defesa e segurança nacional, equipamentos 
coletivos, instalações de balneoterapia, talassoterapia e desportivas 
relacionadas com a fruição do mar, que devam localizar -se nesta 
faixa e que obtenham o reconhecimento do interesse para o setor pela 
entidade competente;

b) Ampliação de edificações, exceto das instalações balneares e ma-
rítimas previstas no Regulamento de Gestão das Praias Marítimas da 
Autoridade Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção nas 
Praias e que cumpram o definido nas normas de gestão das praias maríti-
mas, das infraestruturas portuárias, dos núcleos piscatórios, pisciculturas 
e infraestruturas e nas situações em que a mesma se destine a suprir ou 
melhorar as condições de segurança, salubridade e mobilidade;

c) Abertura de novos acessos rodoviários e estacionamentos, em 
Solo Rural, exceto os previstos no Regulamento de Gestão das Praias 
Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos Planos de 
Intervenção nas Praias;

d) Ampliação de acessos existentes e estacionamentos sobre as praias 
e dunas, exceto os previstos no Regulamento de Gestão das Praias 
Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos Planos de 
Intervenção nas Praias e os associados a infraestruturas portuárias e 
núcleos piscatórios;

e) Alterações ao relevo existente ou rebaixamento de terrenos.

3 — Excecionam -se das interdições previstas nas alíneas a) e b) do 
n.º 2 do presente artigo:

a) Os direitos preexistentes e juridicamente consolidados, à data de 
entrada em vigor do POC OMG;

b) Os equipamentos e espaços de lazer previstos no Plano de Pormenor 
da Área de Equipamentos da Frente Marítima da Costa Nova, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 132, de 10 de julho de 2012;

c) Os equipamentos e espaços de lazer previstos no programa para a 
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 1 — Plano de Pormenor 
da Barra Sul.

4 — Na Faixa de Proteção Complementar, fora das áreas contidas 
em perímetro urbano, é ainda interdita a edificação nova, ampliação e 
infraestruturação, com exceção das situações seguintes:

a) Infraestruturas e equipamentos coletivos, desde que reconhecidas 
de interesse público pelo sector e apenas quando a sua localização nesta 
faixa seja imprescindível;

b) Parques de campismo e caravanismo;
c) Estruturas ligeiras relacionadas com a atividade da agricultura, da 

pesca e da aquicultura, fora da orla costeira;
d) Instalações e infraestruturas previstas no Regulamento de Gestão 

das Praias Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos 
Planos de Intervenção nas Praias, infraestruturas portuárias e núcleos 
piscatórios;

e) Ampliação de edificações existentes que se destine a suprir ou 
melhorar as condições de segurança, salubridade e mobilidade;

f) Obras de reconstrução e de alteração, desde que não esteja associado 
um aumento da edificabilidade;

g) Relocalização de equipamentos, infraestruturas e construções 
determinada pela necessidade de demolição por razões de segurança 
relacionadas com a dinâmica costeira, desde que se demonstre a inexis-
tência de alternativas de localização no perímetro urbano e se localize 
em áreas contíguas a este e fora das Faixas de Salvaguarda mencionadas 
no artigo n.º 21.º -F do presente Regulamento;

h) Direitos preexistentes e juridicamente consolidados, à data de 
entrada em vigor do POC OMG;

5 — Os edifícios e infraestruturas que se enquadrem nas exceções 
descritas no n.º 4 do presente artigo devem observar o seguinte:

a) Respeitar as características das construções existentes, tendo em 
especial atenção a preservação do património arquitetónico;

b) As edificações, no que respeita à implantação e à volumetria, devem 
adaptar -se à fisiografia de cada parcela de terreno, respeitar os valores 
naturais, culturais e paisagísticos, e afetar áreas de impermeabilização 
que não ultrapassem o dobro da área total de implantação;

c) Nas situações referidas na alínea c) do número anterior, deve ser 
garantida a recolha e tratamento de efluentes líquidos e águas pluviais, 
bem como o fornecimento e distribuição de água e de energia.

6 — Na Faixa de Proteção Costeira são permitidas as seguintes ações e 
atividades, mediante autorização das entidades legalmente competentes:

a) Obras de desobstrução e regularização de linhas de água que te-
nham por objetivo a manutenção, melhoria ou reposição do sistema de 
escoamento natural;

b) Realização de projetos de irrigação ou tratamento de águas residuais 
e desde que não haja alternativa;

c) Implementação de percursos pedonais, cicláveis, para veículos 
não motorizados, e equestres, desde que acautelados os interesses de 
salvaguarda do sistema litoral e dos recursos naturais;

d) Realização de obras de requalificação de empreendimentos turís-
ticos existentes e devidamente licenciados, nomeadamente parques de 
campismo e caravanismo, acautelando sempre os interesses de salva-
guarda do sistema litoral e dos recursos naturais.

3 — Na Faixa de Proteção Complementar é permitida a construção de 
estações de tratamento de águas residuais (ETAR) quando não contrariem 
os objetivos do POC OMG e tenham em consideração a sensibilidade 
do meio recetor, desde que devidamente autorizadas nos termos da lei 
e se revistam de interesse público declarado.

SUBSECÇÃO III

Zona terrestre de proteção — margem

Artigo 21.º -D

Identificação e caracterização

A Margem é definida por uma faixa de terreno contígua ou sobranceira 
à linha que limita o leito das águas, com a largura legalmente estabele-
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cida, integrando a margem das águas do mar e a margem das restantes 
águas navegáveis ou flutuáveis.

Artigo 21.º -E

Regime de proteção e salvaguarda

1 — Na Margem, para além do quadro normativo previsto para a 
Zona Terrestre de Proteção, apenas são admitidas:

a) Atividades e infraestruturas portuárias, bem como as que com 
estas sejam compatíveis, na área de jurisdição da Administração do 
Porto de Aveiro;

b) Edificações e infraestruturas previstas no Regulamento de Gestão 
das Praias Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos 
Planos de Intervenção nas Praias e núcleos piscatórios.

2 — Na Margem são interditos os seguintes usos e ocupações:

a) Equipamentos que não tenham por função o apoio de praia, salvo 
quando se localizem em solo urbano e cumpram com o disposto na 
presente Secção;

b) Abertura de novas vias de comunicação ou de acessos viários e 
estacionamentos, ou a ampliação e beneficiação de vias de comunicação 
ou de acessos viários e estacionamentos existentes, salvo se associadas 
às infraestruturas previstas nesta Secção ou se previstas em plano mu-
nicipal de ordenamento do território em vigor à data da aprovação do 
POC OMG;

c) Realização de obras de construção ou de ampliação, com exceção 
das previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do presente artigo.

SUBSECÇÃO IV

Faixas de salvaguarda em litoral arenoso — faixa
de salvaguarda à erosão costeira

e faixa de salvaguarda ao galgamento e inundação costeira

Artigo 21.º -F

Identificação e caracterização

1 — As faixas de salvaguarda à erosão e ao galgamento e inundação 
costeiras visam estabelecer regimes de proteção com o objetivo de conter 
a exposição de pessoas e bens aos riscos de erosão e de galgamento e 
inundação.

2 — São definidas as seguintes faixas de salvaguarda:

a) Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira, que corresponde às áreas 
potencialmente afetadas pela erosão costeira e recuo da linha de costa, 
sendo o resultado da extrapolação para os horizontes temporais das 
tendências evolutivas observadas no passado recente, e subdivide -se em:

i) Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira de Nível I, que corresponde 
às áreas potencialmente afetadas pela erosão costeira e recuo da linha 
de costa no horizonte temporal de 50 anos;

ii) Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira de Nível II, que corres-
ponde às áreas potencialmente afetadas pela erosão costeira e recuo da 
linha de costa no horizonte temporal de 100 anos.

b) Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira, que cor-
responde às áreas potencialmente afetadas por galgamentos e inundação 
costeira resultantes do efeito combinado da cota do nível médio do mar, 
da elevação da maré astronómica, da sobre -elevação meteorológica e 
do espraio/galgamento da onda, podendo ainda incluir a subida do nível 
médio do mar em cenário de alteração climática, e subdivide -se em:

i) Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira de 
Nível I, que corresponde às áreas potencialmente afetadas por galga-
mentos e inundação costeira no horizonte temporal de 50 anos;

ii) Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira de 
Nível II, que corresponde às áreas potencialmente afetadas por galga-
mentos e inundação costeira no horizonte temporal de 100 anos.

c) Nas faixas de salvaguarda em perímetro urbano, no que respeita ao 
regime de edificabilidade, são diferenciadas as seguintes áreas:

i) Nível I em frente urbana;
ii) Nível I, fora da frente urbana;
iii) Nível II, em perímetro urbano.

Artigo 21.º -G

Regime de proteção e salvaguarda

1 — As normas de edificabilidade nas Faixas de Salvaguarda em 
Litoral Arenoso aplicam -se cumulativamente com as demais normas 

previstas para a Zona Terrestre de Proteção, designadamente com as 
relativas às Faixas de Proteção Costeira e Complementar e à Margem, 
que constam dos artigos 21.º -C e 21.º -E do presente regulamento, pre-
valecendo, na sua aplicação, as regras mais restritivas.

2 — Para efeitos de aplicabilidade do disposto nos números seguintes 
do presente artigo, entende -se por frente urbana a primeira linha de 
edificações da frente de mar do perímetro urbano.

3 — Na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira 
é interdita:

a) A construção de caves abaixo da cota natural do terreno;
b) A alteração de uso de caves para fins habitacionais, nas edificações 

existentes.

4 — Nas Faixas de Salvaguarda de Nível I:

a) Em Solo Rural, é interdita a realização de operações de loteamento, 
obras de urbanização, a construção de novas edificações e a ampliação, 
reconstrução e alteração de edificações existentes, exceto quando se trate 
de obras de reconstrução e alteração das edificações que se destinem a 
suprir insuficiências de salubridade, habitabilidade e mobilidade;

b) Em Solo Urbano:

i) Nas frentes urbanas:

1) São interditas operações de loteamento, obras de urbanização, obras 
de construção e obras de ampliação das edificações existentes, com 
exceção de obras de ampliação que se destinem a suprir insuficiências 
de salubridade, habitabilidade ou mobilidade;

2) São permitidas obras de reconstrução ou de alteração das edifica-
ções, desde que não originem a criação de caves e de novas unidades 
funcionais;

ii) Fora das frentes urbanas, as novas edificações e a reconstrução, 
alteração e ampliação das existentes ficam sujeitas ao disposto no Plano 
de Ordenamento da Orla Costeira Ovar -Marinha Grande, aprovado pela 
resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 20 de outubro, até 
10 de agosto de 2018.

5 — Nas Faixas de Salvaguarda Nível II:

a) Deverá atender -se ao disposto nos artigos 21.º -C e 21.º -E relati-
vos ao regime de proteção e salvaguarda na Zona Terrestre de Prote-
ção — Faixas de Proteção Costeira e Complementar e Margem;

b) São admitidas novas edificações, ampliações, reconstruções e 
alterações das edificações já existentes legalmente construídas, desde 
que as edificações ou as áreas urbanas onde estas se localizem integrem 
soluções construtivas ou infraestruturais de adaptação/acomodação ao 
avanço das águas do mar, que permitam aumentar a resiliência ao avanço 
das águas, nomeadamente:

i) a utilização de técnicas e materiais construtivos no exterior dos 
edifícios resistentes à presença da água;

ii) ao nível do piso térreo das edificações, a previsão de soluções que 
favoreçam o rápido escoamento das águas;

iii) na pavimentação dos espaços exteriores devem ser utilizados 
materiais permeáveis;

iv) outras que, em sede de projeto, se verifiquem adequadas.

6 — Excetuam -se do disposto no n.º 4 e 5 do presente artigo:

a) Os direitos preexistentes e juridicamente consolidados, sem prejuízo 
da estratégia de adaptação indicada para cada Faixa de Salvaguarda e 
desde que comprovada a existência de condições de segurança face à 
ocupação pretendida junto da entidade competente para o efeito, não 
sendo imputadas à Administração eventuais responsabilidades pela sua 
localização em área de risco.

b) As operações urbanísticas que se encontrem previstas no Regula-
mento de Gestão das Praias Marítimas da Autoridade Nacional da Água 
e respetivos Planos de Intervenção nas Praias, infraestruturas portuárias e 
núcleos piscatórios, bem como instalações com características amovíveis/
sazonais, desde que as condições específicas do local o permitam.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT 
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)

41774 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_41774_1.jpg

41774 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_41774_2.jpg

41774 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_41774_3.jpg

41775 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_41775_4.jpg

41775 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_41775_5.jpg
610973284 
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e notificam -se os candidatos que a lista unitária de ordenação final 
dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum para 
constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a car-
reira/categoria de assistente operacional, conforme Aviso de abertura 
n.º 3859/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 
11.04.2017, na Referência 01/2017 (assistente operacional — auxi-
liar de serviços gerais), foi homologada por meu despacho, datado de 
19.09.2018, encontrando -se afixada no átrio do edifício dos Paços do 
Concelho, sito na Av.ª 5 de Outubro, 4824 -501 Fafe, e disponibilizadas 
na página eletrónica da Câmara Municipal de Fafe, em http://cm -fafe.
pt>Viver>Concursos>Pessoal> Procedimentos concursais a decorrer.

19 de setembro de 2018. — O Presidente, Raul Cunha, Dr.
311673626 

 MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Aviso n.º 14034/2018

Alteração por Adaptação do PDM de Ílhavo, 
no âmbito do POC OMG

Fernando Fidalgo Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
torna público que a Câmara Municipal de Ílhavo, na sua reunião de 
06/09/2018, deliberou por unanimidade ratificar o seu despacho, datado 
de 09/08/2018, que nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 
de 12/09, aprovou por declaração a proposta constante da Informação 
conjunta n.º 13/2018 de Alteração por Adaptação do PDM de Ílhavo, por 
força da entrada em vigor do Programa da Orla Costeira Ovar -Marinha 
Grande (POC OMG), nos termos do disposto no artigo 121.º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).

De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 121.º do RJIGT, a re-
ferida declaração foi transmitida à Assembleia Municipal de Ílhavo e 
à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDR -C).

Assim, e em conformidade com o disposto no artigo 191.º do RJIGT, 
se publica a deliberação da Câmara Municipal de Ílhavo que ratifi-
cou o despacho que declarou a Alteração por Adaptação do PDM de 
Ílhavo, bem como o texto das disposições alteradas do respetivo Re-
gulamento.

10 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Fidalgo Caçoilo.

Deliberação

Fernando Fidalgo Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
torna público que a Câmara Municipal de Ílhavo, na sua reunião de 
06/09/2018, deliberou por unanimidade ratificar o seu despacho, datado 
de 09/08/2018, que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 
de 12/09, declarou a Alteração por Adaptação do PDM de Ílhavo, por 
força da entrada em vigor do Programa da Orla Costeira Ovar -Marinha 
Grande (POC OMG), nos termos do disposto no artigo 121.º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial.

10 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Fidalgo Caçoilo.

Alteração por Adaptação do Regulamento 
do Plano Diretor Municipal de Ílhavo

«Artigo 21.º -G

[…]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii) Fora das frentes urbanas:

1) As novas edificações e a reconstrução, alteração e ampliação 
das existentes ficam sujeitas ao disposto no Plano de Ordenamento 
da Orla Costeira Ovar -Marinha Grande, aprovado pela resolução 
do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 20 de outubro, até 10 de 
agosto de 2018;

2) A partir de 11 de agosto de 2018, são proibidas novas edificações 
fixas, sendo admitidas reconstruções, alterações e ampliações, desde 
que não se traduzam no aumento de cércea, na criação de caves e de 
novas unidades funcionais, não correspondam a um aumento total 
da área de construção superior a 25 m2 e não constituam mais -valias 
em situação de futura expropriação ou preferência de aquisição por 
parte do Estado.

4 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

611665518 

 MUNICÍPIO DE LOUSADA

Anúncio n.º 167/2018

Torna -se público que se encontra a tramitar nesta Câmara Municipal 
(Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística) um pedido de alteração 
de licença de loteamento que incide sobre o lote n.º 22, titulado pelo 
Alvará de Loteamento n.º 4/94, concedido a José Paulino de Freitas Neto, 
e formulado por Carla Elisabete Freitas Monteiro, proprietária do referido 
lote, sito em Boavista, freguesia da União das Freguesias de Silvares, 
Pias, Nogueira e Alvarenga, deste Concelho. Nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
diploma com a redação concedida pelo Decreto -Lei n.º 136/2014 de 09 
de setembro, e ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 112.º 
do Decreto -Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro, torna -se público que os 
proprietários dos lotes constantes do referido alvará de loteamento, 
têm o direito de se pronunciarem, querendo, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, com início no dia seguinte à publicação do presente anúncio, 
sobre o pedido de alterações. Na falta de resposta, no prazo referido, 
considerar -se -á que nada têm a opor à alteração da licença da operação 
de loteamento. Para tanto, informa -se que o respetivo processo encontra-
-se disponível para consulta dos interessados todos os dias úteis, das 
9:00 horas às 12:30 horas e das 14:00 horas às 17:30 horas, na Câmara 
Municipal de Lousada.

18/09/2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Daniel Machado 
Gomes, Dr.

311659192 

 MUNICÍPIO DA MURTOSA

Aviso n.º 14035/2018

Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Municipal 
da Murtosa, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto do 
artigo 139.º do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprovou o 
novo Código do Procedimento Administrativo que a Assembleia Mu-
nicipal da Murtosa, em sua sessão ordinária de 3 de setembro de 2018, 
sob proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião ordinária de 2 
de agosto, após submissão para apreciação pública nos termos legais, 
aprovou o Regulamento de Utilização do Porto de Abrigo para Pesca-
dores na Cova do Chegado.

O presente Regulamento encontra -se também disponível no site da 
Câmara Municipal em www.cm -murtosa.pt.

Para constar e produzir os devidos efeitos se publica o presente Re-
gulamento.

11 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal da 
Murtosa, Joaquim Manuel dos Santos Baptista.
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De 2011 a 2013:

CMFF — Departamento de Urbanismo
Assistente Técnica, na área de Construção Civil

Funções:

Secretária da Diretora do Departamento

De 11/04/2008 a 2010

CMFF — Departamento de Urbanismo
Assistente Técnica, na área de Construção Civil

Funções:

Análise de pedidos de Autorização de Utilização;
Análise de pedidos de Informação Simples sobre os instrumentos de 

desenvolvimento e planeamento territorial em vigor (PMOT’S);
Análise de pedidos de certidão, para efeitos de constituição do pré-

dio em regime de Propriedade Horizontal, de certidão abonatória de 
execução de obra;

Medições de projetos de obras particulares e cálculo de taxas a pagar 
ao município, para efeitos de emissão de alvarás;

Durante o ano de 2008, fez parte da equipa de trabalho responsável 
pela elaboração do estudo de fundamentação económica e financeira, 
no âmbito da Revisão do Regulamento de Urbanização de Taxas e 
Compensações Urbanísticas.

De 1990 a 2008:

CMFF — Departamento de Urbanismo
Técnica Profissional de Construção Civil

Funções:

Membro permanente na Comissão de Vistorias a edificações, estabe-
lecimentos comerciais e imóveis degradados;

Efetuou medições e orçamentos para recuperação de edifícios;
Medições de projetos, para efeitos de emissão de alvarás;
Análise de pedidos de certidão, para efeitos de constituição das edi-

ficações em regime de Propriedade Horizontal;
Registo informático de todas as informações e despachos proferidos 

pelo Chefe da Divisão de Licenciamentos.

De 1987 a 1989:

CMFF — Departamento Administrativo e Financeiro
Auxiliar administrativa

Funções:

Desempenhou todas as tarefas relacionadas com o serviço de re-
prografia e aprovisionamento de material de expediente entre outros 
serviços de apoio.

5 — A Secretária: Ana Cristina Barraca Pereira:

Habilitações Literárias:

Licenciatura mais Mestrado

Atividade Profissional:

1996 -1997 Estágio Escola Secundaria Dr. Joaquim de Carvalho, 
Coimbra (Portugal);

1997 -1998 Professora Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, Leiria (Por-
tugal);

1999 -2000 Assessora Pedagógica Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, 
Leiria (Portugal);

2000 -2002 Professora Cooperante na Escola Superior de Coimbra, 
responsável pela orientação dos estágios;

2000 -2009 Professora no Colégio de São Teotónio das disciplinas 
de Literatura Portuguesa, Português, Francês e Espanhol, no âmbito do 
Ensino Secundário, Coimbra;

2008 -2009 Professora no Instituto Superior Miguel Torga de Português 
para Estrangeiros, Coimbra;

2009 -2015 Departamento de Auditoria e Qualidade Armatis Lc Por-
tugal, Porto;

2015 -2017 Departamento de Auditoria e Qualidade Somitel, Figueira 
da Foz.

311127378 

 MUNICÍPIO DA GUARDA

Aviso n.º 2483/2018

Conclusão dos Períodos Experimentais

Para os devidos e legais efeitos e em cumprimento do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artº. 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foram 
homologadas por despacho do Exmº. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal em 5 de fevereiro de 2018, as atas dos júris responsáveis 
pelo acompanhamento e avaliação final que comprovaram que foram 
concluídos com sucesso o período experimental, na sequência dos Pro-
cedimentos concursais comuns para ocupação de postos de trabalho 
referentes à prossecução das atividades internalizadas, em virtude da 
dissolução da Guarda Cidade de Desporto, E. M. e da Culturguarda, Ges-
tão de Sala de Espetáculos e Atividades Culturais, E. M. na modalidade 
de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 
para a categoria/carreira de Técnico Superior, abertos por avisos n.os 198 
e 199, publicados na 2.ª série do Diário da República, n.º 5, de 8 de 
janeiro de 2016, dos seguintes trabalhadores:

Ana Maria Pinto Gomes;
António José Lucas Rodrigues Pereira;
Carlos Manuel Antunes;
Clara Maria Salvado Primo;
Inês Alexandra Neves Monteiro;
Luis Filipe Fernandes Martins;
Pedro Filipe Soares de Assunção;
Ricardo Jorge Amaral Fernandes;
Ricardo Jorge Marques dos Santos Fonseca;
Rosa Margarida Coutinho Esteves;
Sérgio Emanuel Queiroz Capelo Currais;
Tiago Miguel Martins Rodrigues.

7 de fevereiro 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Carlos Alberto Chaves Monteiro.

311127523 

 MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Aviso n.º 2484/2018

Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC OMG

Fernando Fidalgo Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
torna público, que nos termos do Art. 76.º e do Art. 119.º, do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo, na sua reunião de 01/02/2018, deliberou por maioria 
aprovar a abertura do procedimento de Alteração do PDM de Ílhavo, 
de acordo com os Termos de Referência anexos à Informação 2/2018 
(26/01/2018), por força da entrada em vigor do Programa da Orla Cos-
teira Ovar — Marinha Grande — POC OMG (cf. RCM n.º 112/2017 
de 10/08).

Ficou estabelecido um prazo de 45 dias para a elaboração da presente 
Alteração (n.º 1 do Art. 76.º do RJIGT) e um período de 15 dias (úteis), 
contados a partir da publicação da deliberação no Diário da República 
(2.ª série), para a formulação de sugestões e para a apresentação de 
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas 
no âmbito do presente procedimento de alteração do PDM de Ílhavo, 
por todos os interessados, nos termos do n.º 1 do Art. 76.º e do n.º 2 do 
Art. 88.º do RJIGT.

Qualquer sugestão, informação ou observação deverá ser apresentada 
por escrito e de forma fundamentada, no Gabinete de Atendimento Ge-
ral (GAG), através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 
Municipal de Ílhavo ou por via eletrónica para o endereço geralcmi@
cm -ilhavo.pt, contendo em qualquer uma das formas, a identificação 
completa do seu subscritor. Os documentos relativos ao presente pro-
cesso (Deliberação e Termos de Referência) poderão ser consultados no 
GAG, durante as horas normais de expediente ou no site da autarquia, 
em http://www.cm -ilhavo.pt.

2 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Fidalgo Caçoilo.

Deliberação

Fernando Fidalgo Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
torna público, que nos termos do Art. 76.º e Art. 119.º, do Regime Jurí-
dico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) a Câmara Municipal 
de Ílhavo, na sua reunião de 01/02/2018, deliberou por maioria aprovar:

1 — A abertura do procedimento de Alteração do PDM de Ílhavo, 
de acordo com os Termos de Referência anexos à Informação 2/2018 
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(26/01/2018), por força da entrada em vigor do Programa da Orla Cos-
teira Ovar — Marinha Grande — POC OMG (cf. RCM n.º 112/2017 
de 10/08).

2 — Definir o prazo de 45 dias para elaboração da presente alteração 
(n.º 1 do Art. 76.º do RJIGT).

3 — Estabelecer um período de 15 dias (úteis), contados a partir da 
publicação da deliberação no Diário da República (2.ª série), para a 
formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do presente 
procedimento de alteração do PDM de Ílhavo, por todos os interessados, 
nos termos do n.º 1 do Art. 76.º e do n.º 2 do Art. 88.º do RJIGT.

4 — Não sujeitar a presente alteração do PDM de Ílhavo a proce-
dimento de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), uma vez que de 
acordo com o disposto no Art. 120.º do RJIGT e atendendo aos critérios 
estabelecidos no anexo do DL n.º 232/2007 de 15 de junho, não se prevê 
que as alterações propostas sejam suscetíveis de provocar efeitos signi-
ficativos no ambiente, conforme melhor fundamentado nos documentos 
anexos à supra referida Informação 2/2018.

5 — Dar conhecimento da deliberação, à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro e solicitar o seu acompanhamento 
ao abrigo do disposto no n.º 2 do Art. 119.º do RJIGT.

6 — Divulgar a deliberação através da comunicação social, da plata-
forma colaborativa de gestão territorial e no sítio da internet da CM de 
Ílhavo, nos termos do n.º 1 do Art. 76.º e n.º 2 do Art. 192.º do RJIGT.

2 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Fidalgo Caçoilo.

611125603 

 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 2485/2018

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 214.º, da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de Junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas), considere-
-se por este meio notificada a Senhora Ana Cristina Cascais dos Santos 
Cardoso com a categoria de engenheira civil de 1.ª classe, por não ser 
possível a notificação pessoal, que se encontra pendente o processo 
disciplinar n.º 50/2016 PDI contra si instaurado, dispondo do prazo de 
30 dias, a contar da data da publicação do presente aviso, para apre-
sentar a respetiva defesa, podendo examinar o processo, por si ou por 
advogado constituído, no Departamento de Auditoria Interna, sito na 
Rua do Comércio, n.º 8 — 4.º Dtº, 1100 -150 Lisboa.

12 de fevereiro de 2018. — A Instrutora, Marta Brazão Santos.
311130277 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 2486/2018

Marilyn Zacarias Figueiredo Guerreiro, com competências delega-
das em 20/10/2017, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que na sequência do proce-
dimento concursal n.º 04/2017, para preenchimento de dois postos de 
trabalho na categoria de técnico superior da carreira de técnico superior, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, aberto por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 26/06/2017, 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com as trabalhadoras Inês Ferreira Rodrigues e Eva 
Margarida Vairinhos Lima, com início a 01/02/2018, na categoria de 
técnico superior da carreira de técnico superior, 2.ª posição remunera-
tória, nível remuneratório 15.

2 de fevereiro de 2018. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
311123092 

 Aviso n.º 2487/2018

Marilyn Zacarias Figueiredo Guerreiro, com competências delega-
das em 20/10/2017, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que na sequência do proce-
dimento concursal n.º 07/2016, para constituição de reservas de recru-
tamento na categoria de assistente operacional da carreira de assistente 
operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 155, 
de 12/08/2016, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a trabalhadora Ana Isabel Martins Guer-
reiro, com início a 01/02/2018, na categoria de assistente operacional 

da carreira de assistente operacional, 1.ª posição remuneratória, nível 
remuneratório 1.

2 de fevereiro de 2018. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
311123124 

 Aviso n.º 2488/2018

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho da signatá-
ria, com competências delegadas em 20 de outubro de 2017, datado de 
05 de fevereiro de 2018, foi concedida ao Técnico Superior da carreira 
de Técnico Superior, Bruno Miguel Martins Inácio, a prorrogação da 
licença sem remuneração em que se encontra, pelo período de 3 meses, 
com efeitos a 01 de fevereiro de 2018, ao abrigo e nos termos do disposto 
nos artigos 280.º e 281.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

5 de fevereiro de 2018. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
311120808 

 Aviso n.º 2489/2018

Marilyn Zacarias Figueiredo Guerreiro, com competências delegadas 
em 20 de outubro de 2017, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que cessou a comissão de 
serviço do Chefe de Divisão de Desporto, Mário João Ribeiro Sebastião, 
no dia 30 de novembro de 2017, tendo o mesmo por despacho do Senhor 
Presidente, datado de 30 de novembro de 2017, sido designado para o 
exercício de funções dirigentes, em regime de gestão corrente, no cargo 
de Chefe de Divisão de Desporto, até provimento do cargo pelo novo 
titular, nos termos dos números 3 e 4 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua atual redação.

7 de fevereiro de 2018. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
311127848 

 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Aviso n.º 2490/2018

Abertura de procedimentos concursais comuns — Assistentes 
Operacionais

Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, e do Decreto-
-Lei n.º 209/2009, de 03/09, na sua redação atual, conjugados com a 
alínea a) do artigo 3.º e artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04 (doravante 
designada Portaria), torna -se público que, após aprovação da Câmara 
Municipal de 31/01/2018, se encontram abertos, por meu despacho de 
02 de fevereiro de 2018, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da 
data da presente publicação, os procedimentos concursais comuns para 
ocupação de postos de trabalho através de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, conforme abaixo indicado:

Ref.ª A — 1 posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional (auxiliar de serviços gerais), para a Coordenação de Turismo 
e Competitividade — Parque de Campismo;

Ref.ª B — 5 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional (cantoneiro de limpeza), para a Divisão de Serviços Ope-
racionais — Higiene e Limpeza;

Ref.ª C — 2 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Ope-
racional (coveiro), para a Divisão de Serviços Operacionais — Cemitério;

Ref.ª D — 1 posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional (limpa coletores), para a Coordenação de Águas e Sanea-
mento — Serviços Operativos;

Ref.ª E — 2 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional (mecânico), para a Divisão de Serviços Operacionais — Ofi-
cinas e Gestão de Frotas;

Ref.ª F — 1 posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional (motorista de pesados), para a Divisão de Serviços Opera-
cionais — Higiene e Limpeza;

Ref.ª G — 2 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional (serralheiro -mecânico), para a Divisão de Serviços Ope-
racionais — Oficinas e Gestão de Frotas.

1 — Não existem reservas de recrutamento válidas constituídas no 
município para ocupação de postos de trabalho com as características 
e para os fins acima identificados. Foi efetuada consulta à Entidade 
Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), 
em cumprimento do disposto nos artigo 4.º da Portaria, tendo sido de-
clarada, em 15 de janeiro do corrente ano, a inexistência em reserva de 
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tária de ordenação final homologada por meu despacho de 2 de maio 
de 2018, relativa ao procedimento concursal comum de regularização 
extraordinária de vínculos precários para contratação por tempo inde-
terminado de 1 Técnico Superior na área de conservação e Restauro, 
publicado na BEP — Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta 
OE201803/0189: 

Ordenação Candidata Classificação
final

1.º Ana Cristina Ferreira Fonseca . . . . . . . . . . . . 12 valores

 2 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Pereira 
Mourinha.

311314739 

 MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Declaração de Retificação n.º 389/2018

Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC OMG

Fernando Fidalgo Caçoilo, presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
declara que, nos termos e para os efeitos do previsto na aplicação con-
junta do artigo 249.º do Código Civil e do artigo 174.º do Código do 
Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal de Ílhavo, na sua 
reunião de 19/04/2018, deliberou por unanimidade aprovar a retificação 
do prazo da alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC OMG, 
devendo, na deliberação de 01/02/2018 (cf. publicação no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 37, Aviso n.º 2484/2018, de 21 de fevereiro de 
2018), onde se lê «45» passar a ler -se «120».

20 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
Fernando Fidalgo Caçoilo.

611317477 

 MUNICÍPIO DE LAGOS

Aviso n.º 6865/2018

Elaboração do Plano de Pormenor para a UOPG 3 do Plano
de Urbanização da Meia Praia (PUMP)

Reabertura do Procedimento

Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos, Presidente da Câmara 
Municipal de Lagos:

Faz público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do 
RJIGT — Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), que a Câmara Municipal 
de Lagos, na sua reunião realizada em 2 de maio de 2018, deliberou 
aprovar a reabertura do procedimento de elaboração do Plano de Por-
menor para a UOPG 3 do Plano de Urbanização da Meia Praia, iniciado 
por deliberação tomada em reunião de Câmara de 5 de junho de 2013, 
fixando um prazo de 12 meses para a conclusão deste procedimento, 
bem como utilizar o conjunto de conteúdos documentais e materiais 
já produzidos no procedimento anterior e considerar a não sujeição do 
Plano a Avaliação Ambiental Estratégica.

Mais foi deliberado estabelecer um período de participação pública 
pelo prazo de 15 dias úteis, contados a partir da data da publicação do 
presente Aviso na 2.ª série do Diário da República, conforme o disposto 
no n.º 3 do artigo 6.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 88.º e alínea c) do 
n.º 4 do artigo 191.º do citado diploma legal, publicitando conjuntamente 
o Contrato para Planeamento celebrado para a elaboração do Plano 
de Pormenor em apreço, nos termos do n.º 4 do artigo 81.º do RJIGT.

Durante o período fixado para a participação os interessados poderão, 
por escrito, formular sugestões e apresentar informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo proce-
dimento de elaboração, por correio ou através do endereço eletrónico 
expediente.geral@cm -lagos.pt, encontrando -se os elementos que consti-
tuem este processo disponíveis para consulta na Divisão de Urbanismo, 
Licenciamento e Fiscalização desta Câmara Municipal (Edifício Paços do 
Concelho Séc. XXI, Praça do Município, 8600 -293 Lagos), entre as 09:00 
e as 17:00 horas, bem como no endereço eletrónico www.cm -lagos.pt.

8 de maio de 2018. — A Presidente da Câmara, Maria Joaquina 
Baptista Quintans de Matos.

Deliberação

A Câmara Municipal de Lagos, em reunião realizada em 2 de maio 
de 2018, deliberou:

a) aprovar a reabertura do procedimento de elaboração do Plano 
de Pormenor para a UOPG 3 do Plano de Urbanização da Meia Praia, 
iniciado por deliberação tomada em reunião de Câmara de 5 de junho 
de 2013, fixando um prazo de 12 meses para a conclusão do procedi-
mento, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT — Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, não se incluindo no 
prazo estipulado, os tempos inerentes à tramitação e procedimentos, em 
conformidade com o disposto naquele diploma legal, às comunicações 
escritas pela Administração e à apreciação das entidades consultadas, 
e, atento ao princípio do aproveitamento dos atos administrativos prati-
cados, utilizar o conjunto de conteúdos documentais e materiais já pro-
duzidos no procedimento anterior, por se considerar o interesse público 
da sua utilização, os meios técnicos e humanos disponíveis, bem como 
considerar a não sujeição do Plano a Avaliação Ambiental Estratégica;

b) submeter a presente deliberação a um período de participação pú-
blica de 15 dias úteis, contados a partir do dia da respetiva publicação no 
Diário da República, conforme disposto no n.º 3 do artigo 6.º, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 88.º e alínea c) do n.º 4 do artigo 191.º do RJIGT, 
publicitando conjuntamente o Contrato para Planeamento celebrado para 
a elaboração do Plano de Pormenor em apreço, nos termos do n.º 4 do 
artigo 81.º do RJIGT;

c) dar conhecimento da presente deliberação à Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

Lagos, 8 de maio de 2018. — A Presidente da Câmara, Maria Joa-
quina Baptista Quintans de Matos.

611338318 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 6866/2018

Fim do período experimental dos assistentes operacionais
(Área de Educação)

Dr.ª Luísa Maria Neves Salgueiro, presidente da Câmara Municipal 
de Matosinhos, faz público que nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da 
portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, se encontra afixado no placar 
do átrio de entrada do departamento de Recursos Humanos e disponível 
na página eletrónica da Câmara (www.cm-matosinhos.pt) a lista unitária 
de ordenação final referente aos períodos experimentais — procedimento 
concursal comum para contratação por tempo indeterminado, com vista 
ao preenchimento dos postos de trabalho referentes aos assistentes 
operacionais (área de educação);

Homologada a 19/12/2017:

1.º ex-aequo: Daniela Maria Cerqueira Paulino, Maria da Glória 
Pinheiro Soares — 16,33

3.º ex-aequo: Ana Maria Neto Pinto Pereira, Maria de Fátima da 
Cunha Neves, Carla Maria da Silva Pereira — 16,00

6.º Maria José de Sousa Nunes Cardoso — 15,67
7.º ex-aequo: Rosa Cristina Marques Pereira, Carla Susana Luz Rosas 

Monteiro — 15,33
9.º Maria Rosa Macedo da  — 14,33
10.º Joaquim Fernando Leite Pereira — 14,00
11.º Abel Fernando da Costa Moreira — 12,00

Homologada a 13/12/2017:

1.º António Rui Gonçalves Fernandes — 16,67
2.º Ana Paula Ferreira Loureiro da Silva Marinho — 15,67
3.º ex-aequo Anabela Cunha Gonçalves, Liliana Raquel Rodrigues 

Romão — 15,00
5.ºex-aequo: Cátia Sofia Moreira Monteiro, Maria Fernanda Jesus, 

Maria Isabel Correia da Silva e Sá, Zulmira Freitas Dias — 14,67

Homologada a 30/01/2018:

Isabel Aurora Pinto Meireles Dias — 12,67

Homologada a 07/02/2018:

Isabel Patrícia Oliveira Fernandes Alho — 15,00

03/05/2018. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Luísa Maria Neves 
Salgueiro.

311322555 
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b) Dar conhecimento da mudança de curso, de área curricular ou de 
estabelecimento de ensino;

c) Apresentar, anualmente, aquando da época de candidatura às bolsas 
de estudo, a declaração de rendimentos;

d) Informar da interrupção dos estudos por motivos de doença pro-
longada ou por qualquer outra circunstância;

e) Não prestar falsas declarações;
f) Realizar um trabalho escrito para o Município, no âmbito da sua 

área de estudo, aquando da conclusão do ciclo e/ou ciclos de estudo em 
que beneficiou de bolsa de estudo.

2 — Para efeitos do disposto na alínea f) do número anterior, o tra-
balho escrito deverá ser apresentado até ao término do prazo de 6 (seis) 
meses, contado a partir do termo da última bolsa de estudo atribuída ao 
abrigo do presente regulamento.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera -se que teve 
lugar a atribuição da última bolsa de estudo, no caso de o bolseiro não apre-
sentar nova candidatura à atribuição de bolsa para o ano letivo subsequente.

4 — Em caso de incumprimento do disposto no n.º 2, sem justo 
impedimento previamente comunicado, será devida pelo bolseiro ao 
Município a devolução de 20 % do valor da bolsa atribuída no último 
ano letivo.

CAPÍTULO V

Suspensão e cessação das bolsas de estudo

Artigo 13.º

Suspensão de bolsas de estudo

1 — São suspensas as bolsas de estudo atribuídas quando ocorra qual-
quer das circunstâncias a que se refere o n.º 4 do artigo 6.º e a alínea d) 
do n.º 1 do artigo 12.º, por período superior a um mês.

2 — A suspensão a que se refere o número anterior tem lugar pelo 
período em que durar a impossibilidade de frequência da atividade 
letiva, cessando a suspensão logo que o bolseiro retome a referida 
frequência.

Artigo 14.º

Cessação das bolsas de estudo

1 — Constituem causas de cessação das bolsas de estudo:

a) A prestação de falsas declarações à Câmara Municipal;
b) A falta ou desistência deliberada, por motivo imputável ao bolseiro, 

durante o ano de atribuição de bolsa, aos exames indispensáveis ao 
aproveitamento e matrícula no ano curricular seguinte;

c) A alteração de residência e/ou recenseamento eleitoral para fora do 
concelho de Câmara de Lobos, ressalvando -se circunstâncias devida-
mente fundamentadas não imputáveis ao bolseiro e que o júri considere 
excecionais.

2 — A circunstância prevista na alínea a) do número anterior implica 
a restituição ao Município de todas as importâncias entretanto recebi-
das, podendo o mesmo, adicionalmente, determinar a impossibilidade 
de o aluno voltar a apresentar candidatura, nos termos do presente 
regulamento.

3 — A circunstância prevista na alínea b) do n.º 1 implica a restituição 
ao Município de 20 % do valor total das importâncias recebidas pelo 
bolseiro.

4 — O cancelamento da bolsa de estudo produz efeitos a partir da 
data em que verifique a causa da cessação, devendo o bolseiro restituir 
ao Município todo o montante que tenha sido indevidamente atribuído, 
a partir dessa data.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

Artigo 15.º

Valores orçamentais não utilizados

Os valores orçamentais previstos em cada ano para as bolsas de 
estudo que não sejam utilizados não transitam para novas bolsas de 
estudo do ano seguinte.

Artigo 16.º

Dúvidas e omissões

Quaisquer dúvidas ou omissões do presente Regulamento são resol-
vidas pelo Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 17.º

Norma revogatória

É revogado o Regulamento de Bolsas de Estudo n.º 368/2017, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 17 de julho de 
2017.

Artigo 18.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação em jornal oficial.

21 de agosto de 2018. — A Vice -Presidente e Vereadora com o Pelouro 
da Educação, Juventude e Ambiente, Sónia Maria de Faria Pereira.

311596977 

 MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

Edital n.º 846/2018

Alteração a Regulamento Tarifário de Abastecimento de Água, 
Saneamento e Gestão Resíduos Urbanos

Dr. Francisco Augusto Caimoto Amaral, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castro Marim:

Torna público que, por deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião ordinária de 19 de março de 2018, e posterior deliberação da 
Assembleia Municipal tomada em reunião ordinária de 27 de abril de 
2018 foram aprovadas alterações ao artigo 6.º do Regulamento Tarifário 
de Abastecimento de Água, Saneamento e Gestão de Resíduos Urbanos 
e que passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 6.º

Atualizações

1 — Os valores relativos às tarifas variáveis, fixas e restantes preços 
constantes na Tabela anexa a este Regulamento, serão atualizados 
anualmente de acordo com as recomendações impostas pela ERSAR.

2 — A proposta de atualização a que se refere o número anterior 
deverá ser efetuada no mês de setembro de cada ano.

3 — Após apreciação e aprovação pela Câmara Municipal será 
elaborado edital contendo as novas tarifas e procedendo -se à sua 
publicitação nos locais públicos habituais e na página do Município.

4 — As alterações tarifárias a que se refere o presente artigo entram 
em vigor a 01 de janeiro de cada ano.

5 — Por motivos devidamente fundamentados e sempre aprovadas 
pela Câmara Municipal, poderão existir atualizações extraordinárias, 
que serão publicadas nos termos do n.º 3, do presente artigo.»

Mais se torna público que a presente alteração entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação no Diário da República.

Em tudo o resto mantém -se em vigor o Regulamento Tarifário de 
Abastecimento de Água, Saneamento e Gestão Resíduos Urbanos, 
aprovado em reunião ordinária de 07 de dezembro de 2011, e posterior 
deliberação da Assembleia Municipal tomada em reunião ordinária 
de 16 de dezembro de 2011, com a respetiva publicação no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 4/2012 de 05 de janeiro de 2012.

E para constar e legais efeitos se lavrou o presente edital e outros 
de igual teor, os quais vão ser afixados nos lugares públicos de estilo e 
publicados na 2.ª série do Diário da República e página eletrónica do 
Município de Castro Marim (www.cm -castromarim.pt).

9 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Francisco 
Augusto Caimoto Amaral.

311576491 

 MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Aviso n.º 12485/2018

Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC OMG

Prorrogação do Prazo

Marcos Labrincha Ré, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
em exercício, torna público, que a Câmara Municipal de Ílhavo, na sua 
reunião de 05/07/2018, deliberou, por unanimidade, aprovar a prorroga-
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ção do prazo de elaboração da Alteração do Plano Diretor Municipal de 
Ílhavo, no âmbito do Programa da Orla Costeira Ovar -Marinha Grande 
(POC OMG), por igual período — 120 dias, nos termos do disposto no 
n.º 6 e n.º 7 do Art. 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT).

6 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
em exercício, Marcos Labrincha Ré.

Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC OMG

Prorrogação do Prazo

Deliberação

Marcos Labrincha Ré, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
em exercício, declara, que nos termos do disposto no n.º 6 e n.º 7 do 
Art. 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), a Câmara Municipal de Ílhavo, na sua reunião de 05/07/2018, 
deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de elabo-
ração da Alteração do Plano Diretor Municipal de Ílhavo, no âmbito 
do Programa da Orla Costeira Ovar -Marinha Grande (POC OMG), por 
igual período — 120 dias.

Paços do Município de Ílhavo, 06 de julho de 2018. — O Presidente 
da Câmara Municipal de Ílhavo, em exercício, Marcos Labrincha Ré.

611608834 

 MUNICÍPIO DE LAGOS

Aviso n.º 12486/2018

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que, na 
sequência do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional (Fiel de Mercados 
e Feiras) aberto pelo aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, 
de 19 de julho de 2017, por meu despacho proferido em 17/07/2018, no uso 
de competência delegada, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com recurso à reserva de recrutamento 
interna, com o candidato classificado em 2.º lugar, Hélder Moreira Pereira, 
com início em 19/07/2018, ficando posicionado na 1.ª posição remuneratória 
da carreira de Assistente Operacional, nível 2 da Tabela Remuneratória Única, 
a que corresponde a remuneração de 580,00 €.

10 de agosto de 2018. — A Vereadora, Sara Maria Horta Nogueira 
Coelho.

311578346 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso n.º 12487/2018

Raul Miguel de Castro, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pela 
alínea a) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, alterada, torna pública a cessação da comissão de serviço do 
Sr. Dr. Leandro Miguel Gomes Sousa no cargo de direção intermédia de 
2.º Grau — Chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal de Leiria, 
com efeitos a partir do dia 15 de julho de 2018, inclusive, considerando 
que se encontra ausente desde 15 de julho de 2014, e tendo -se verificado 
o término do período máximo de 4 anos de suspensão da comissão de 
serviço legalmente permitido, nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do 
artigo 26.º -A da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada, aplicável por 
força do n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

13 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul 
Castro.

311592845 

 Despacho n.º 8450/2018

Designação para o exercício de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau em regime 

de substituição — Chefe da Divisão Financeira (DIF)

1 — Considerando que:

a) O titular do cargo de Chefe da Divisão Financeira (DIF) encontra -se 
ausente desde 15 de julho de 2014, em virtude de ter sido designado, 

com efeitos àquela data, para o exercício do cargo de Diretor Delegado 
de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Leiria, em regime de substituição, encontrando -se a comissão de 
serviço do Senhor Dr. Leandro Miguel Gomes Sousa no cargo de Chefe 
da Divisão Financeira destes serviços suspensa desde 15 de julho de 
2014, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 26.º -A da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, alterada, aplicável por força do n.º 2 do artigo 18.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto;

b) Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º -A da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada, a comissão de serviço suspende -se por quatro anos 
ou enquanto durar o exercício do cargo ou função, se este tiver dura-
ção inferior, sendo as funções de origem asseguradas em regime de 
substituição;

c) Os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição 
nos casos de ausência ou impedimento dos respetivos titulares, quando se 
preveja que estes condicionalismos persistam por mais de 60 dias, e desde 
que observados todos os requisitos legais exigidos para o provimento do 
cargo, cessando a substituição na data em que o titular retome funções, 
ou que, por outro motivo, cesse a suspensão da respetiva comissão de 
serviço; Nestes termos, por meu Despacho n.º 20/2016/URH, de 29 de 
abril de 2016, foi designada a Senhora Dr.ª Graciete Maria Coelho Ra-
poso Campos, com efeitos ao dia 01 de maio de 2016, para o exercício 
do cargo de direção intermédia de 2.º grau do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Leiria, Chefe da Divisão Financeira, em regime de substi-
tuição, enquanto se verificasse a ausência do respetivo titular do cargo 
ou até que, pelos motivos elencados nos n.os 1 e 2 do artigo 26.º -A da 
Lei n.º 2/2004, alterada, cessasse a suspensão da comissão de serviço do 
mesmo, tendo a designação em regime de substituição sido mantida por 
meu Despacho n.º 134/2017, de 13 de dezembro, proferido na sequência 
da reorganização da Divisão Financeira;

d) Verifica -se que a suspensão da comissão de serviço do titular do 
cargo de Chefe da Divisão Financeira atingiu o prazo máximo admissível 
de 4 anos em 14 de julho de 2018, mantendo -se o mesmo designado no 
cargo de Diretor Delegado de Administração dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Leiria, em regime de substituição;

e) A comissão de serviço dos titulares dos cargos dirigentes cessa 
pela tomada de posse seguida de exercício, a qualquer título, de outro 
cargo ou função, salvo nos casos e durante o tempo em que haja lugar 
a suspensão, nos termos do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada;

f) Nos termos dos fundamentos constantes nas alíneas d) e e) que 
antecedem, verifica -se que a comissão de serviço do Senhor Dr. Le-
andro Miguel Gomes Sousa no cargo de Chefe da Divisão Financeira 
destes serviços cessou automaticamente no dia 15 de julho de 2018, 
findo o período máximo de 4 anos de suspensão legalmente permitido, 
e mantendo -se o mesmo no exercício do cargo de Diretor Delegado de 
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Leiria, em regime de substituição;

g) Tendo cessado a comissão de serviço do Senhor Dr. Leandro Mi-
guel Gomes Sousa no cargo de Chefe da Divisão Financeira destes 
serviços no dia 15 de julho de 2018, cessou também automaticamente, 
com efeitos ao mesmo dia, a designação em regime de substituição 
da Senhora Dr.ª Graciete Maria Coelho Raposo Campos no cargo de 
direção intermédia de 2.º grau do mapa de pessoal da Câmara Muni-
cipal de Leiria, Chefe da Divisão Financeira, considerando que aquela 
designação foi efetuada pelo período em que se verificasse a ausência do 
respetivo titular do cargo ou até que cessasse a suspensão da comissão 
de serviço do mesmo;

h) Face ao exposto, importa garantir o adequado enquadramento 
das funções de direção, coordenação e controlo da Divisão Financeira 
(DIF), sendo que urge proceder à adoção das medidas necessárias a não 
comprometer o seu regular funcionamento;

i) Face à vacatura do lugar, subsiste a possibilidade legal do cargo 
dirigente poder ser exercido em regime de substituição, desde que ob-
servados todos os requisitos legais exigidos para o seu provimento;

j) A Senhora Dr.ª Graciete Maria Coelho Raposo Campos reúne os 
requisitos legais de recrutamento para o cargo a substituir;

k) O posto de trabalho a que corresponde o cargo de Chefe da Divisão 
Financeira tem previsão no Orçamento da Câmara Municipal de Leiria 
para 2018, e, bem assim, no Mapa de Pessoal que o integra.

2 — Deste modo, decido, no uso das competências que me são con-
feridas pelas disposições conjugadas da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º 
do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do n.º 2 do artigo 27.º 
e do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada, 
e do artigo 23.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e ao abrigo do 
disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, alterada, e no artigo 19.º da 
Lei n.º 49/2012:

a) Designar, com efeitos ao dia 15 de julho de 2018, a Senhora 
Dr.ª Graciete Maria Coelho Raposo Campos para o exercício do cargo de 
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2 — Em matéria de áreas para espaços verdes e de utilização co-
letiva, infraestruturas e equipamentos e dotações de estacionamento, 
são aplicáveis os n.os 10 a 12 do artigo 17.º, não sendo aplicável o 
n.º 2 do artigo 90.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
Grândola.

3 — [...].

Artigo 24.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]

i) [...]
ii) [...]

e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) Em parcelas já constituídas e quanto ao estacionamento, 

aplica -se o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 
de Grândola.

6 — Em matéria de áreas para espaços verdes e de utilização co-
letiva, infraestruturas e equipamentos e dotações de estacionamento 
e dimensionamento da rede viária, são aplicáveis os n.os 10 a 12 do 
artigo 17.º,

7 — [...].

Artigo 32.º

[...]

1 — [...]

a) [...];
b) [...];
c) [...].

2 — [...].
3 —  [...].
4 —  [...].
5 —  [...].
6 —  [...].
7 —  [...].
8 —  [...].
9 —  (Revogado.)
10 —  [...].»

612006446 

 MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Aviso n.º 2595/2019

Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC -OMG — Declaração
de não caducidade

e extensão de prazo para a sua conclusão

Fernando Fidalgo Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
conforme o disposto n.º 1 do artigo 119.º conjugado com n.º 1 e n.º 7 do 
artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, torna 
público que a Câmara Municipal de Ílhavo, na sua reunião pública 
realizada a 17 de janeiro de 2019, deliberou por unanimidade declarar 
a não caducidade do procedimento de Alteração do PDM de Ílhavo 
e autorizar a extensão do prazo pelo período de 120 dias conforme 
deliberação anexa.

18 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Fidalgo Caçoilo.

Deliberação

Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC -OMG — Declaração 
de não caducidade

e extensão de prazo para a sua conclusão

Fernando Fidalgo Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
declara que a Câmara Municipal de Ílhavo, na sua reunião pública 
de 17 de janeiro de 2019, deliberou por unanimidade declarar a não 
caducidade do procedimento de alteração do PDM de Ílhavo nos ter-
mos da informação conjunta das divisões DOPGU, DPUP e GAJNEF 
(InfG_01/2019 de 04/01/2019), autorizando a extensão do prazo para a 
sua elaboração pelo período de 120 dias.

18 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Fidalgo Caçoilo.

612044695 

 MUNICÍPIO DO MONTIJO

Aviso n.º 2596/2019

Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na redação atual, conjugado com o n.º 1 do artigo 33.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 
de 20/06, faz -se público que, por deliberação do órgão executivo de 03 de 
dezembro de 2018 e despacho do Sr. Presidente de 11 de janeiro de 2019, 
encontra -se aberto procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo determinado (termo resolu-
tivo incerto), para ocupação de 1 posto de trabalho, na carreira/categoria de 
Técnico Superior (Licenciatura em Biologia) previsto no Mapa de Pessoal 
do Município e no Plano de Recrutamento para 2019.

1 — As funções a desempenhar serão as seguintes:
As constantes no anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20/06, referido no art. 88.º, 
n.º 2 da mesma lei, ao qual corresponde, respetivamente, o grau 3 de 
complexidade funcional e as constantes no Mapa de Pessoal e Plano de 
Recrutamento para o ano 2019:

Apoio à dinamização do espaço “Trilhos da Ciência”, nomeadamente 
no apoio a docentes e a grupos -turma de crianças/alunos da educação 
pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho de Montijo na 
conceção e dinamização de atividades experimentais e na dinamização 
de ambientes educativos flexíveis e inovadores.

Desenvolvimento e implementação de processos científicos e experi-
mentais que promovam uma imagem positiva da ciência e da matemática 
junto das crianças da educação pré -escolar e dos/as alunos/as do 1.º ciclo d 
ensino básico; planeamento e desenvolvimento de atividades de promoção 
da curiosidade, do poder de observação, do pensamento crítico e da atitude 
colaborativa na exploração e na experimentação, bem como a capacidade de 
resolução ativa de problemas nas crianças da educação pré -escolar e no/as 
alunos/as do 1.º ciclo; Apoio à dotação dos/as docentes de competências 
cientificas e metodológicas, capacitando -os para que, no futuro, possam dar 
continuidade à utilização de um vasto conjunto de recursos para o ensino 
experimental das ciências com total autonomia, nas escolas.

Colaboração com a equipa técnica da Divisão de Educação, apoiando 
a realização das atividades regulares desta área.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, 
de 26 de fevereiro, e artigo 34.º da Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, 
de acordo com o despacho do Secretário de Estado da Administração 
Local em 2014/07/17, “as autarquias não estão sujeitas à obrigação de 
consulta prévia à Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores 
(INA) prevista naquela Portaria”.

3 — Os procedimentos concursais são válidos para constituição de re-
serva de recrutamento e para os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual.

4 — Posição remuneratória: 2.ª posição remuneratória, 15.º nível 
remuneratório, 1.201,48€ mensais de acordo com a tabela remunera-
tória única.

5 — O local de trabalho será no Município do Montijo, sendo prati-
cado o horário vigente.

6 — Habilitações Literárias Exigidas: Licenciatura pré Bolonha em 
Biologia ou Mestrado pós Bolonha (2.º ciclo) nas seguintes áreas: Bio-
logia, Biologia Humana e Ambiente ou Biologia Celular.

7 — Requisitos de admissão são os previstos no artigo 17.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014 de 20/06:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, por convenção internacional ou por lei especial;
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Sumário: Alteração do Plano Diretor Municipal de Ílhavo no âmbito do Programa da Orla Costeira 
Ovar — Marinha Grande — extensão de prazo.

Alteração do PDM de Ílhavo

Extensão de prazo para a conclusão da alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC -OMG

Fernando Fidalgo Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, conforme o disposto no 
n.º 1 do artigo 119.º conjugado com o n.º 1 e n.º 7 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, torna público 
que a Câmara Municipal de Ílhavo, na sua reunião pública realizada a 04 de julho de 2019, delibe-
rou por unanimidade aprovar a extensão do prazo para a conclusão do procedimento de Alteração 
do PDM de Ílhavo no âmbito do POC -OMG para 12 (doze) meses, conforme deliberação anexa.

19 de julho de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Fidalgo Caçoilo.

Alteração do PDM de Ílhavo

Extensão de prazo para a conclusão da alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC -OMG

Deliberação

Fernando Fidalgo Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo declara que a Câmara 
Municipal de Ílhavo, na sua reunião pública de 04 de julho de 2019, deliberou por unanimidade 
aprovar a proposta formalizada através da informação conjunta das divisões DOPGU, DPUP e 
GAJNEF (InfG_12/2019 de 01/07/2019) e estender o prazo para a conclusão do procedimento de 
Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC -OMG para 12 (doze) meses.

19 de julho de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Fidalgo Caçoilo.

612472512 
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ANEXO II – Identificação das disposições do PDM de Ílhavo 
incompatíveis com o POC-OMG que foram objeto de compatibilização 

através das Alterações por Adaptação 
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Quadro 6 - Identificação das disposições do PDM de Ílhavo incompatíveis com o POC-OMG (*).  

DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES DO PDM INCOMPATÍVEIS COM AS NORMAS 

ESTABELECIDAS NO POC-OMG 

FORMA DE ATUALIZAÇÃO: 

Alteração por adaptação, nos termos do artigo 
121.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio. 

PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: 

60 dias úteis, contados a partir da entrada em 
vigor da RCM n.º 112/2017, de 10 de agosto. 

  

Capítulo III - Uso do solo 

Secção II - Disposições comuns ao solo rural e ao solo urbano 

Subsecção I - Disposições gerais 

Artigo 10.º, n. os 2 e 3 - Integração e transformação de preexistências 

 

TIPO DE INCOMPATIBILIDADE:  

- Por admitir a edificação, contrariando o previsto na alínea b) da NE 17 e na NE 23; 

- Por admitir a construção, ampliação, reconstrução e alteração de edificações e de equipamentos 
que não se encontram discriminados nas exceções das alíneas a) e b) da NE 11, das alíneas b) e 
c) da NE 12, da NE 14, da NE 16, da NE 24 e da NE 29; 

- Por implicar a destruição da vegetação autóctone, interdita na alínea a) da NE 9 e alterações ao 
relevo existente ou rebaixamento de terrenos, interdita na alínea e) da NE 11 e na alínea c) da NE 
17; 

- Por não proibir a criação de caves e a alteração de uso das existentes para fins habitacionais, 
podendo colidir com o disposto na NE 22. 

  

Capítulo IV - Solo rural 

Secção I – Disposições Gerais 

Artigo 23.º - Condicionalismos em solo rural 

Artigo 24.º - Habitação em solo rural 

Artigo 25.º - Agropecuárias em solo rural 

 

TIPO DE INCOMPATIBILIDADE:  

- Por admitir a edificação, contrariando o previsto na alínea b) da NE 17 e na NE 23; 

- Por admitir a construção e ampliação de edificações e de equipamentos que não se encontram 
discriminados nas exceções das alíneas a) e b) da NE 11, das alíneas b) e c) da NE 12, da NE 16 e 
da NE 24; 

- Por implicar a destruição da vegetação autóctone, interdita na alínea a) da NE 9 e alterações ao 
relevo existente ou rebaixamento de terrenos, interdita na alínea e) da NE 11 e na alínea c) da NE 
17; 

- Por não proibir a criação de caves e a alteração de uso das existentes para fins habitacionais, 
podendo colidir com o disposto na NE 22; 

- Por condicionar a construção de equipamentos e apoios de praia tipificados nas alíneas a) e b) da 
NE 11, na alínea b) da NE 16 e na NE 20. 

(cont.) 
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(cont.) 

DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES DO PDM INCOMPATÍVEIS COM AS NORMAS 

ESTABELECIDAS NO POC-OMG 

FORMA DE ATUALIZAÇÃO: 

Alteração por adaptação, nos termos do artigo 
121.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio. 

PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: 

60 dias úteis, contados a partir da entrada em 
vigor da RCM n.º 112/2017, de 10 de agosto. 

  

Capítulo IV - Solo rural 

Secção II - Espaços agrícolas e florestais 

Artigo 28.º, n. os  3 e 4 - Espaços agrícolas 

 

TIPO DE INCOMPATIBILIDADE:  

- Por admitir a edificação, contrariando o previsto na alínea b) da NE 17 e na NE 23 

- Por admitir a construção e ampliação de edificações e de equipamentos que não se encontram 
discriminados nas exceções das alíneas a) e b) da NE 11, da NE 16 e da NE 24 

- Por implicar a destruição da vegetação autóctone, interdita na alínea a) da NE 9 e alterações ao 
relevo existente ou rebaixamento de terrenos, interdita na alínea e) da NE 11 e na alínea c) da NE 
17 

- Por não proibir a criação de caves e a alteração de uso das existentes para fins 
  

Capítulo IV - Solo rural 

Secção III - Espaços naturais 

Artigo 35.º, n. os  2, 4 e 6 - Espaços naturais de nível I 

 

TIPO DE INCOMPATIBILIDADE:  

- Por admitir a edificação, contrariando o previsto na alínea b) da NE 17 e na NE 23 

- Por admitir a construção e ampliação de edificações e de equipamentos que não se encontram 
discriminados nas exceções das alíneas a) e b) da NE 11, das alíneas b) e c) da NE 12, da NE 16 e 
da NE 24 

- Por implicar a destruição da vegetação autóctone, interdita na alínea a) da NE 9 e alterações ao 
relevo existente ou rebaixamento de terrenos, interdita na alínea e) da NE 11 e na alínea c) da NE 
17 

- Por não proibir a criação de caves e a alteração de uso das existentes para fins habitacionais, 
podendo colidir com o disposto na NE 22 

- Por condicionar a construção de equipamentos e apoios de praia tipificados nas alíneas a) e b) da 
NE 11, na alínea b) da NE 16 e na NE 20 

  

Capítulo IV - Solo rural 

Secção V - Espaço de ocupação turística 

Artigo 38.º, n. o  2 - Identificação 

 

TIPO DE INCOMPATIBILIDADE:  

- Por admitir a edificação, contrariando o previsto na alínea b) da NE 17 e na NE 23 

- Por admitir a construção e ampliação de edificações que não se encontram discriminados nas 
exceções das alíneas a) e b) da NE 11, da NE 16 e da NE 24 

- Por implicar a destruição da vegetação autóctone, interdita na alínea a) da NE 9 e alterações ao 
relevo existente ou rebaixamento de terrenos, interdita na alínea e) da NE 11 e na alínea c) da NE 
17 

- Por não proibir a criação de caves e a alteração de uso das existentes para fins habitacionais, 
podendo colidir com o disposto na NE 22 

(cont.) 
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(cont.) 

DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES DO PDM INCOMPATÍVEIS COM AS NORMAS 

ESTABELECIDAS NO POC-OMG 

FORMA DE ATUALIZAÇÃO: 

Alteração por adaptação, nos termos do artigo 
121.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio. 

PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: 

60 dias úteis, contados a partir da entrada em 
vigor da RCM n.º 112/2017, de 10 de agosto. 

  

Capítulo IV - Solo rural 

Secção VI — Espaços de equipamentos e infraestruturas 

Artigo 39.º, n.º 4 - Identificação 

 

TIPO DE INCOMPATIBILIDADE:  

- Por admitir a edificação, contrariando o previsto na alínea b) da NE 17 e na NE 23 

- Por admitir a construção e ampliação de edificações e de equipamentos que não se encontram 
discriminados nas exceções das alíneas a) e b) da NE 11, das alíneas b) e c) da NE 12, da NE 16 e 
da NE 24 

- Por implicar a destruição da vegetação autóctone, interdita na alínea a) da NE 9 e alterações ao 
relevo existente ou rebaixamento de terrenos, interdita na alínea e) da NE 11 e na alínea c) da NE 
17 

- Por não proibir a criação de caves e a alteração de uso das existentes para fins habitacionais, 
podendo colidir com o disposto na NE 22 

  

Capítulo V - Solo urbano 

Secção II - Solo urbanizado 

Subsecção I - Disposições gerais 

Artigo 48.º, n.º 1 – Compatibilidade de usos e objetivos 

Subsecção III - Espaços residenciais 

Artigo 52.º, n.º 1 - Identificação e objetivos 

Artigo 53.º, n.º 1, alíneas a), c) e d) e n.º 3 - Regime de edificabilidade nos espaços residenciais de 
nível I 

Subsecção V - Espaços de atividades económicas 

Artigo 67.º - Indústrias e armazéns existentes nos espaços centrais e residenciais de nível I, II e III 

Artigo 68.º, n.os 1 e 3 - Novas indústrias e armazéns nos espaços centrais e residenciais de nível I, II e 
III 

 

TIPO DE INCOMPATIBILIDADE:  

- Por admitir a edificação, contrariando o previsto na alínea b) da NE 17 

- Por admitir a construção, ampliação, reconstrução e alteração de edificações e de equipamentos 
que não se encontram discriminados nas exceções das alíneas a) e b) da NE 11, da alínea b) da 
NE 12, das alíneas a), b) e c) da NE 16 e da NE 29 

- Por implicar a destruição da vegetação autóctone, interdita na alínea a) da NE 9 e alterações ao 
relevo existente ou rebaixamento de terrenos, interdita na alínea e) da NE 11 

- Por não proibir a criação de caves e a alteração de uso das existentes para fins habitacionais, 
podendo colidir com o disposto na NE 22  

(cont.) 
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(cont.) 

 DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES DO PDM INCOMPATÍVEIS COM AS NORMAS 

ESTABELECIDAS NO POC-OMG 

FORMA DE ATUALIZAÇÃO: 

Alteração por adaptação, nos termos do artigo 
121.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio. 

PRAZO DE ATUALIZAÇÃO: 

60 dias úteis, contados a partir da entrada em 
vigor da RCM n.º 112/2017, de 10 de agosto. 

  

Capítulo V - Solo urbano 

Secção II - Solo urbanizado 

Subsecção VI – Espaços verdes 

Artigo 77.º - Usos e condições de ocupação 

Artigo 78.º - Regime de edificabilidade 

 

TIPO DE INCOMPATIBILIDADE:  

- Por admitir a edificação, contrariando o previsto na alínea b) da NE 17 

- Por admitir a construção, ampliação, reconstrução e alteração de edificações e de equipamentos 
que não se encontram discriminados nas exceções das alíneas a) e b) da NE 11, da alínea b) da 
NE 12, das alíneas a), b) e c) da NE 16 e da NE 29 

- Por implicar a destruição da vegetação autóctone, interdita na alínea a) da NE 9 e alterações ao 
relevo existente ou rebaixamento de terrenos, interdita na alínea e) da NE 11 e na alínea c) da NE 
17 

- Por não proibir a criação de caves e a alteração de uso das existentes para fins habitacionais, 
podendo colidir com o disposto na NE 22 

Fonte: Anexo III, RCM n.º 112/2017, de 10 de agosto. 

(*) Plano Diretor Municipal de Ílhavo (1ª revisão) – Aviso n.º 5423/2014, de 29 de abril 
Programa da Orla Costeira (POC-OMG) – Resolução de Conselho de Ministros n.º 112/2017, de 10 de agosto. 
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ANEXO III – Perímetro Urbano e Faixa de Salvaguarda Nível I – Fora da 
Frente Urbana 

Praia da Barra e Costa Nova  
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ANEXO IV – Avaliação Multicritério 

- metodologia adotada - 
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CRITÉRIO A 

AUMENTAR A RESILIÊNCIA DO TERRITÓRIO AOS EFEITOS DECORRENTES 
DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS 

   

SUBCRITÉRIO A1 | DINÂMICA COSTEIRA 
  

INDICADOR A1.1 | Taxa de recuo da linha de costa 
  

METODOLOGIA ADOTADA  

O indicador foi transposto do Manual Metodológico, conforme indicado pelo mesmo. 

 
Fonte: APA, Manual Metodológico, jul 2018 

 

 Taxa Média de Erosão Anual 
(m/ano)  

Praia da Barra 2,2 

Costa Nova 2,2 
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SUBCRITÉRIO A2 | VULNERABILIDADE A INUNDAÇÕES E GALGAMENTOS 
  

INDICADOR A2.1 | Probabilidade anual de ocorrência de destruição de obras de defesa costeira  
  

METODOLOGIA ADOTADA  

 

 
Fonte: APA, Manual Metodológico, jul 2018 

 

 Probabilidade Anual de Destruição de 
Obras de Defesa Costeira 

(%) 

Praia da Barra 0,0 

Costa Nova 19,9 
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INDICADOR A2.2 | Probabilidade anual de ocorrência de galgamentos 

METODOLOGIA ADOTADA  

 

 
Fonte: APA, Manual Metodológico, jul 2018 

 

 

 Probabilidade Anual de Ocorrência de 
Galgamentos 

(%)  

Praia da Barra 0,0 

Costa Nova 42,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC OMG - Relatório de Fundamentação  

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO | DPOM, DPOGU, GAJNEF – 04 de março de 2021  

 

CRITÉRIO B 

PREVENIR OS RISCOS COLETIVOS E A REDUÇÃO DOS SEUS EFEITOS NAS PESSOAS E BENS 

  

SUBCRITÉRIO B1 | SENSIBILIDADE SOCIAL AOS RISCOS CLIMÁTICOS 
  

INDICADOR B1.1 | População do aglomerado residente em faixa de risco a 100 anos  
  

METODOLOGIA ADOTADA  

 

 
Fonte: APA, Manual Metodológico, jul 2018 

 

 População Residente 
 em faixa de risco a 100 anos 

Praia da Barra 946 

Costa Nova 1 118 
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SUBCRITÉRIO B21 | SENSIBILIDADE FÍSICA AOS RISCOS CLIMÁTICOS 
  

INDICADOR B2.1 | Alojamentos do aglomerado localizados em faixa de risco a 100 anos 
  

METODOLOGIA ADOTADA  

 

 
 Fonte: APA, Manual Metodológico, jul 2018, adaptado por CMI, janeiro 2021 

 
 

 População Residente 
 em faixa de risco a 100 anos 

Praia da Barra 1 645 

Costa Nova 1 334 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

alojamentos  

alojamentos  

alojamentos  

alojamentos  

alojamentos  
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CRITÉRIO C 

RACIONALIZAR, REABILITAR E MODERNIZAR OS CENTROS URBANOS 

  

SUBCRITÉRIO C1 | DISPONIBILDADE DE ALOJAMENTO RESIDENCIAL 
  

INDICADOR C1.1 | Proporção de alojamentos vagos no aglomerado 
  

METODOLOGIA ADOTADA  

 

Indicador-chave  Proporção de alojamentos vagos no aglomerado (%)  

Objetivos Assinalar a escassez de alojamento residencial 

Racional 
Metodológico 

A necessidade de ampliação e de construção de edifícios residenciais é inversamente 
proporcional ao peso de alojamentos vagos  

Fonte 
APA, Guia Metodológico, mar 2018 com alterações jul 
2018, adaptado por CMI, dezembro 2020 

INE, Censos 2011 

Ponderação - % 

Forma de 
Construção 

Em primeiro lugar, contabilizaram-se os alojamentos recenseados em ambos os 
aglomerados e na NUTE III – Região de Aveiro. 

Em segundo lugar, aferiram-se entre aqueles alojamentos, os que se encontravam 
vagos. 

Em terceiro lugar, apurou-se o peso que os alojamentos vagos tinham na totalidade de 
alojamentos recenseados em ambos os aglomerados e na Região. 

Finalmente, em função do resultado obtido, os aglomerados foram posicionados na 
escala padronizada (1-5). 

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Abaixo de -50% relativamente à média da NUTE III 5  
Inferior em -10% a -50% relativamente média da NUTE III 4  
Entre -10% e +10% relativamente média da NUTE III 3  
Superior em 10% a 50% relativamente média da NUTE III 2  
Acima de 50% relativamente média da NUTE III 1  

 

 

 Alojamentos Vagos 
(N.º) 

Total de 
Alojamentos 

(N.º) 

Proporção de 
Alojamentos Vagos  

(%) 

Praia da Barra 7 834 3,47 

Costa Nova 14 794 3,35 

Região de Aveiro 22 820 168 812 13,52 
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SUBCRITÉRIO C2 | DESQUALIFICAÇÃO DO EDIFICADO E DA IMAGEM URBANA 
  

INDICADOR C2.1 | Proporção das parcelas dissonantes com a envolvente 
  

METODOLOGIA ADOTADA 
 

Indicador-chave  Proporção das parcelas dissonantes com a envolvente (%)  

Objetivos 
Assinalar a necessidade de promover a qualificação do edificado e da imagem 
urbana 

Racional 
Metodológico 

A proporção das parcelas dissonantes em Faixa de Salvaguarda Nível I – Fora 
da Frente Urbana é diretamente proporcional à necessidade de se excecionar a 
aplicação do regime de salvaguarda  

Fonte 

APA, Guia Metodológico, mar 2018 com 
alterações jul 2018, adaptado por CMI, 
janeiro 2021 

INE. Censos 2011 

 CMI, levantamento fevereiro e abril 2019 

Ponderação - % 

Forma de 
Construção 

Em primeiro lugar, sobrepuseram-se as Faixas de Salvaguarda Nível II (100 
anos), presentes no Modelo Territorial, com as subsecções da BGRI presentes 
no aglomerado (integralmente em faixa de risco e em que mais de metade da 
sua área está em faixa de risco). 

Em segundo lugar, contabilizaram-se as parcelas em Faixa de Salvaguarda Nível 
I em ambos os aglomerados. 

Em terceiro lugar, identificaram-se (com base no levantamento in loco) os 
edifícios/parcelas dissonantes com a envolvente direta * em Faixa de 
Salvaguarda Nível I – Fora da Frente Urbana de cada aglomerado. 

Em quarto lugar, calculou-se a proporção das parcelas dissonantes em Faixa de 
Salvaguarda Nível I – Fora da Frente Urbana nesta faixa. 

Finalmente, em função do resultado obtido, os aglomerados foram posicionados 
na escala padronizada (1-5). 

* Áreas cujas caraterísticas atuais – ocupação, estado de conservação, inserção na 
envolvente – refletem a necessidade de intervenção, constituindo-se como áreas 
potenciais para a realização de Operações Urbanísticas (construção nova, alteração, 
reconstrução e/ou ampliação) que se pretendem viabilizar através desta alteração ao 
PDM.  

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Superior a 75% 5  
Entre 50 e 75% 4  
Entre 25 - 50% 3  
Entre 1 - 25% 2  
Inferior ou igual a 1% 1  

 

 

 Parcelas 

 No Aglomerado 
Dissonantes com a envolvente em Faixa de 
Salvaguarda Nível I – Fora da Frente Urbana 

 Total 
(N.º) 

Total 
(N.º) 

Proporção no 
aglomerado 

(%) 

Praia da Barra 723 14 1,94 

Costa Nova 815 39 4,79 
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Figura 10- Áreas de colmatação e coesão territorial, em Faixa de Salvaguarda em Litoral Arenoso 
Nível I, fora da frente urbana – Praia da Barra. 
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Quadro 7 – Áreas de colmatação e coesão territorial, em Faixa de Salvaguarda em Litoral 
Arenoso Nível I, fora da frente urbana – Praia da Barra. 

Identificação e Breve Descrição 

Operações 

Urbanísticas 

C
o

n
s

tr
u

ç
ã

o
 N

o
v

a 

A
lt

e
ra

ç
ã

o
 

R
e

c
o

n
s

tr
u

çã
o

 

A
m

p
li

a
çã

o
 

1A Moradia unifamiliar (1 piso)  X X X 

1B Moradia unifamiliar (1 piso + esconso)  X X X 

2 Edifício bifamiliar (2 pisos)  X X X 

3 Moradia unifamiliar (1 piso + esconso)  X X X 

4 Moradia unifamiliar (1 piso + esconso)  X X X 

5 Moradia unifamiliar (2 pisos)  X X X 

6 
Moradia unifamiliar (1 piso + esconso) e 
arrumos/garagem  

 X X X 

7 Moradia unifamiliar (1 piso + esconso)  X X X 

8A Moradia unifamiliar (1 piso + esconso)  X X X 

8B Moradia unifamiliar (1 piso + esconso)  X X X 

9 Parcela livre – com direitos adquiridos X    

10 Moradia unifamiliar (2 pisos)  X X X 

11 Edifício multifamiliar (2 pisos + 1 recuado)  X X X 

12 Edifício multifamiliar (2 pisos)  X X X 

13 Parcela com edificação em curso X    

14 Parcela livre X    

Estas áreas, consideradas como promotoras da colmatação do tecido urbano e da coesão territorial, 

encontram-se identificadas através dos respetivos extratos fotográficos e plantas - anexo V. Para as 

áreas detentoras de direitos adquiridos são apresentados no anexo VI os comprovativos que o atestam. 
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Figura 11- Áreas de colmatação e coesão territorial, em Faixa de Salvaguarda em Litoral Arenoso 
Nível I, fora da frente urbana – Costa Nova. 
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Quadro 8 – Áreas de colmatação e coesão territorial, em Faixa de Salvaguarda em Litoral 
Arenoso Nível I, fora da frente urbana – Costa Nova. 

Identificação e Breve Descrição 

Operações 

Urbanísticas 

C
o

n
s

tr
u

ç
ã

o
 N

o
v

a 

A
lt

e
ra

ç
ã

o
 

R
e

c
o

n
s

tr
u

çã
o

 

A
m

p
li

a
çã

o
 

1 Parcela livre – inserida em loteamento  X    

2 
Moradia unifamiliar (1 piso) – inserida em 
loteamento 

 X X X 

3 
Moradia unifamiliar (1 piso + esconso) – 
inserida em loteamento 

 X X X 

4 Parcela livre – inserida em loteamento X    

5 Parcela livre – inserida em loteamento X    

6 Moradia unifamiliar (1 piso)  X X X 

7 
Moradia unifamiliar (1 piso) – inserida em 
loteamento 

 X X X 

8 Moradia unifamiliar (2 pisos)  X X X 

9 Moradia unifamiliar (1 piso)  X X X 

10 Moradia Unifamiliar (1 piso)  X X X 

11 Parcela livre X    

12 Moradia Unifamiliar (1 piso)  X X X 

13 Parcela livre X    

14 Moradia Unifamiliar (1 piso)  X X X 

15 Parcela livre X    

16 Garagens/Arrumos  X X X 

17 Moradia unifamiliar (1 piso)  X X X 

18 
Moradia unifamiliar (1 piso) – inserida em 
loteamento  X X X 

19 Parcela livre – inserida em loteamento X    

20 Parcela livre – inserida em loteamento X    

(continua) 

  

 

 



Alteração do PDM de Ílhavo no âmbito do POC OMG - Relatório de Fundamentação  

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO | DPOM, DPOGU, GAJNEF – 04 de março de 2021  

 

(continuação) 

Identificação e Breve Descrição 

Operações 

Urbanísticas 

C
o

n
s

tr
u

ç
ã

o
 N

o
v

a 

A
lt

e
ra

ç
ã

o
 

R
ec

o
n

s
tr

u
çã

o
 

A
m

p
li

a
çã

o
 

21 Moradia unifamiliar (1 piso + esconso)  X X X 

22 
Moradia unifamiliar (2 pisos) – inserida em 
loteamento  X X X 

23 Moradia unifamiliar (1 piso + esconso)  X X X 

24 Moradia unifamiliar (1 piso + esconso)  X X X 

25 Moradia unifamiliar (2 pisos + recuado)  X X X 

26 Parcela livre X    

27A Moradia unifamiliar (1 piso)  X X X 

27B Moradia unifamiliar (1 piso)  X X X 

28 Moradia unifamiliar (1 piso)  X X X 

29 Parcela livre X    

30 Moradia unifamiliar (1 piso)  X X X 

31 Edifício devoluto (garagem)  X X X 

32 Moradia unifamiliar (2 pisos)  X X X 

33 Moradia unifamiliar (1 piso)  X X X 

34 Moradia bifamiliar (2 pisos)  X X X 

35 Moradia unifamiliar (1 piso)  X X X 

36 Moradia unifamiliar (2 pisos)  X X X 

37 Parcela livre  X    

38 Parcela livre  X    

39 Moradia unifamiliar (2 pisos + recuado)  X X X 

Estas áreas, consideradas como promotoras da colmatação do tecido urbano e da coesão territorial, 

encontram-se identificadas através dos respetivos extratos fotográficos e plantas - anexo V. Para as 

áreas detentoras de direitos adquiridos são apresentados no anexo VI os comprovativos que o atestam. 

 

SUBCRITÉRIO C3 | PRESSÃO DEMOGRÁFICA 
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INDICADOR C3.1 | Taxa de variação da população residente no aglomerado 
  

METODOLOGIA ADOTADA  

 

Indicador-chave Taxa de variação da população residente no aglomerado (%)  

Objetivos Assinalar as necessidades futuras de habitação 

Racional Metodológico 
As necessidades futuras de habitação mensuradas através da 
pressão demográfica justificam excecionar a aplicação do regime de 
salvaguarda 

Fonte 

APA, Guia Metodológico, mar 2018 com 
alterações jul 2018, adaptado por CMI, 
janeiro 2021 

INE, Censos 2001 e 2011 

Ponderação - % 

Forma de Construção 

Em primeiro lugar, foi aferida a população residente em 2001 e 2011 
em cada aglomerado e no Município. 

Em segundo lugar foi calculada a taxa de variação registada em 
cada uma destas unidades territoriais. 

Em terceiro lugar comparou-se a taxa de variação de cada 
aglomerado com a do Município.  

Finalmente, em função do resultado obtido, os aglomerados foram 
posicionados na escala padronizada (1-5). 

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Superior a 75% 5  
Entre 50 e 75% 4  
Entre 25 - 50% 3  
Entre 1 - 25% 2  
Inferior ou igual a 1% 1  

 
 
 

 População Residente 
2001 

(N.º Hab.) 

População Residente 

2011 
(N.º Hab.) 

Taxa de Variação da 
População 
Residente 

(%) 

Praia da Barra 1 764 1 937 7,47 

Costa Nova 1 084 1 165 9,80 

Município 37 209 38 598 3,73 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCRITÉRIO C4 | SOLO URBANO DISPONÍVEL PARA EDIFICAÇÃO 
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INDICADOR C4.1 | Solo Urbano Disponível para Edificação no Aglomerado 
  

METODOLOGIA ADOTADA  

 

Indicador-chave Solo urbano disponível para edificação no aglomerado (%) 

Objetivos Assinalar o Solo Urbano Disponível para Edificação 

Racional Metodológico 
A indisponibilidade de solo urbano para edificação justifica o excecionamento 
do regime de salvaguarda. 

Fonte 
APA, Guia Metodológico, mar 2018 com alterações 
jul 2018, adaptado por CMI, janeiro 2021 

CMI, PDM – Relatório do Plano 

Ponderação - % 

Forma de Construção 

Em primeiro lugar, foi quantificado o solo classificado como urbano em ambos 
os aglomerados. 

Em segundo lugar, foi quantificado o solo classificado como urbano e que não 
está edificado. 

Por fim foi calculada a proporção do solo não edificado em relação ao solo 
urbano. 

Finalmente, em função do resultado obtido, os aglomerados foram 
posicionados na escala padronizada (1-5). 

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Inferior a 2% 5  
Superior a 2% e inferior a 5% 4  
Superior a 5% e inferior a 10% 3  
Superior a 10% e inferior a 15% 2  
Superior a 15% 1  

 
 
 

 Solo Urbano  
 (ha) 

Solo Urbano Livre 
(ha) 

Proporção de Solo Urbano 
Livre no Aglomerado  

(%) 

Praia da Barra 74,4 2,0 2,7 

Costa Nova 42,6 0,4 0,9 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITÉRIO D 
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PROMOVER A COMPETITIVIDADE ECONÓMICA TERRITORIAL E A CRIAÇÃO DE EMPREGO 
  

SUBCRITÉRIO D1 | DINÂMICA DO SETOR HOTELEIRO 
  

INDICADOR D1.1 | Capacidade de alojamento  
  

METODOLOGIA ADOTADA  

 

Indicador-chave Capacidade de alojamento por 1.000 habitantes  

Objetivos Assinalar a desadequação da oferta de alojamento hoteleiro à procura 

Racional 
Metodológico 

A necessidade de promover a competitividade económica do território e a 
criação de emprego no sector do turismo é inversamente proporcional à oferta 

Fonte 

INE, BGRI2011_0110; Turismo de Portugal, 
https://dadosabertos.turismodeportugal.pt/ (CMI, 
dezembro 2020) 

 INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e 
outros alojamentos, 2016 

Ponderação - % 

Forma de 
Construção 

Em primeiro lugar, foi feita a sobreposição das Faixas de Salvaguarda (100 anos) 
com as subsecções da BGRI, presentes no aglomerado (em que mais de metade 
da sua área está em faixa de risco). 

Em segundo lugar foi aferida a população residente naquelas subsecções. 

Em terceiro lugar foi sobreposta a informação extraída do SIGTUR - Turismo de 
Portugal com a capacidade dos alojamentos (Empreendimentos Turísticos e 
Alojamento Local) naquelas subsecções. 

Em quarto lugar foi calculada a capacidade de alojamento por 1000 habitantes 
em cada aglomerado. 

Em quinto lugar foi feita a comparação dos valores obtidos para cada 
aglomerado com o valor da NUTE III (INE, Inquérito à permanência de hóspedes 
na hotelaria e outros alojamentos, 2016) 

Finalmente, em função do resultado obtido, os aglomerados foram posicionados 
na escala padronizada (1-5). 

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Entre 0 - 20% relativamente à média da NUTE III 5  
Entre 20 – 40% relativamente à média da NUTE III 4  
Entre 40 - 60% relativamente à média da NUTE III 3  

Entre 60 - 80% relativamente à média da NUTE III 2  

Entre 80 - 100% relativamente à média da NUTE III 1  
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Aglomerado 
População 
Residente 

Empreendimentos 
Turísticos 

Alojamento Local Capacidade 
Total 

FS100anos 
(NII) 

Capacidade / 
1000 hab N.º 

Unid. 
Capacidade 

N.º 
Unid. 

Capacidade 

Praia da Barra 1 936 3 1 481 96 593 --- --- 

Em FS 100anos 
(Nível II) 1 076 2 175 58 393 568 0,5 

Costa Nova  1 208 1 32 57 348 --- --- 

Em FS 100anos 
(Nível II) 1 208 1 32 57 348 380 0,3 

Município --- --- --- --- --- --- 13,4 * 

Região de Aveiro --- --- --- --- --- --- 13,7 * 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 12- Empreendimentos Turísticos e Estabelecimentos de Alojamento Local – Praia da Barra 

e Costa Nova. 

 
  

SUBCRITÉRIO D2 | DINÂMICA DO TECIDO EMPRESARIAL 
  

COSTA 
NOVA 

BARRA 
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INDICADOR D2.1 | Densidade de estabelecimentos  
  

METODOLOGIA ADOTADA  
 

Indicador-chave Densidade de estabelecimentos (n.º/km2)  

Objetivos Assinalar a escassez de estabelecimentos (oferta de emprego)  

Racional 
Metodológico 

A necessidade de promover a competitividade económica do território e a 
criação de emprego é inversamente proporcional à oferta 

Fonte 
INE, Sistema de contas integradas das empresas, 2016  

 INE, DGT 2016 
Ponderação - % 

Forma de 
Construção 

Em primeiro lugar, foi contabilizada a quantidade de estabelecimentos 
existentes em cada aglomerado e na NUTE III – Região de Aveiro. 

Em segundo lugar, foi aferida a dimensão territorial de cada aglomerado, assim 
como da NUTE III. 

Em terceiro lugar, na presença daqueles dois indicadores, foi aferida a 
densidade de estabelecimentos em cada território. 

Em quarto lugar, foi feita a comparação entre Densidade de Estabelecimentos 
em cada aglomerado com a da NUTE III. 

Por fim, em função do resultado obtido, os aglomerados foram posicionados 
na escala padronizada (1-5). 

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Abaixo de -50% relativamente á média da NUTE III  5  
Inferior em -10% a -50% relativamente à média da NUTE III 4  
Entre -10% e +10% relativamente à média da NUTE III 3  

Superior em 10% a 50% relativamente à média da NUTE III 2  

Acima de 50% relativamente à média da NUTE III 1  

 

 

 Estabelecimentos 
(N.º) 

Superfície 
(km2) 

Densidade de 
Estabelecimentos 

(N.º/Km2) 

Ílhavo 3 947 73,48 53,72 

Região de Aveiro 42 982 1 692,86  25,39 
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CRITÉRIO E 

ASSEGURAR A COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL, NOMEADAMENTE A IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES DOS CIDADÃOS NO ACESSO ÀS INFRAESTUTURAS, EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E FUNÇÕES URBANAS 
  

SUBCRITÉRIO E1 | ACESSO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS  
  

INDICADOR E1.1 | Taxa de cobertura por equipamentos de apoio e ação social no aglomerado – 
Creche + JI 
  

METODOLOGIA ADOTADA 
 

Indicador-chave 
Taxa de cobertura por equipamentos de apoio e ação social – Creche e 
Jardim-de-infância – no aglomerado (%)  

Objetivos Assinalar a carência de equipamentos de ação social 

Racional 
Metodológico 

A carência de equipamentos coletivos é inversamente proporcional à sua taxa 
de cobertura 

Fonte 
INE, Censos 2011 

CMI, agosto 2018 
Ponderação - % 

Forma de 
Construção 

Em primeiro lugar, contabilizaram-se os equipamentos de apoio social 
existentes em cada aglomerado e no Município. 

Em segundo lugar, foi aferido o n.º de salas de cada equipamento existente em 
cada aglomerado e no Município. 

Em terceiro lugar, foi verificada a capacidade/lotação de cada sala. 

Em quarto lugar foi calculada a Oferta existente em cada equipamento 
existente em cada aglomerado e no Município. 

Em quinto, foi apurada a Procura, através da população-alvo deste tipo de 
equipamento, isto é, a população residente em cada aglomerado e no 
Município pertencente ao grupo etário dos 0-4 anos. 

Em sexto lugar, foi calculada a Taxa de Cobertura, isto é, a relação entre a 
Oferta e a Procura existentes em cada aglomerado e no Município. 

Em sétimo lugar, foi feita a comparação entre a Taxa de Cobertura em cada 
aglomerado com a do Município. 

Por fim, em função do resultado obtido, os aglomerados foram posicionados 
na escala padronizada (1-5). 

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Abaixo de -50% relativamente à média do Município  5  
Inferior em -10% a -50% relativamente à média do Município 4  
Entre -10% e +10% relativamente à média do Município 3  

Superior em 10% a 50% relativamente à média do Município 2  

Acima de 50% relativamente à média do Município 1  
 

 Oferta 
Lotação dos equipamentos  

(N.º) 

Procura 
População [0-4 anos] 

(N.º) 

Taxa de Cobertura 
(Oferta/Procura) x 100 

(%) 

Praia da Barra 92 126 73 

Costa Nova 92 63 146 

Município 1 333 1 856 72 

Lotação máxima, salas de JI 25 crianças. 
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INDICADOR E1.2 | Taxa de cobertura por equipamentos de educação no aglomerado – 1º CEB 
  

METODOLOGIA ADOTADA  
 

Indicador-chave 
Taxa de cobertura por equipamentos de educação – 1º Ciclo – no aglomerado 
(%)  

Objetivos Assinalar a carência de equipamentos de educação 

Racional 
Metodológico 

A carência de equipamentos coletivos é inversamente proporcional à sua taxa 
de cobertura 

Fonte 
INE, Censos 2011 

CMI, agosto 2018 
Ponderação - % 

Forma de 
Construção 

Em primeiro lugar, contabilizaram-se os equipamentos de educação existentes 
em cada aglomerado e no Município. 

Em segundo lugar, foi aferido o n.º de salas de cada equipamento existente em 
cada aglomerado e no Município. 

Em terceiro lugar, foi verificada a capacidade/lotação de cada sala. 

Em quarto lugar, foi calculada a Oferta existente em cada equipamento 
existente em cada aglomerado e no Município. 

Em quinto, foi apurada a Procura, através da população-alvo deste tipo de 
equipamento, isto é, a população residente em cada aglomerado e no 
Município pertencente ao grupo etário dos 5-9 anos. 

Em sexto lugar, foi calculada a Taxa de Cobertura, isto é, a relação entre a 
Oferta e a Procura existentes em cada aglomerado e no Município. 

Em sétimo lugar, foi feita a comparação entre a Taxa de Cobertura em cada 
aglomerado com a do Município. 

Por fim, em função do resultado obtido, os aglomerados foram posicionados 
na escala padronizada (1-5). 

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Abaixo de -50% relativamente à média do Município  5  
Inferior em -10% a -50% relativamente à média do Município 4  
Entre -10% e +10% relativamente à média do Município 3  

Superior em 10% a 50% relativamente à média do Município 2  

Acima de 50% relativamente à média do Município 1  

 

 Oferta 
Lotação dos equipamentos 

(N.º) 

Procura 
População [5-9 anos] 

(N.º) 

Taxa de Cobertura 
(Oferta/Procura) x 100 

(%) 

Praia da Barra 104 59 176 

Costa Nova 104 82 127 

Município 2 002 1 925 104 

Lotação máxima, salas de 1.º ciclo 26 crianças. 
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INDICADOR E1.3 | Equipamentos de Saúde – USF/extensão de saúde – por 1000 habitantes 
  

METODOLOGIA ADOTADA  
 

Indicador-chave Taxa de cobertura por equipamentos de saúde no aglomerado (%)  

Objetivos Assinalar a carência de equipamentos de saúde 

Racional 
Metodológico 

A carência de equipamentos coletivos é inversamente proporcional à sua taxa 
de cobertura 

Fonte 
INE, Censos 2011 

CMI, agosto 2018 
Ponderação - % 

Forma de 
Construção 

Em primeiro lugar, considerou-se a população residente em cada aglomerado 
e no Município. 

Em segundo lugar, foi aferido o n.º de equipamentos de saúde existentes nos 
mesmos.  

Em terceiro lugar, foi aferido o n.º de equipamentos de saúde por 1000 
habitantes em cada aglomerado e no Município. 

Em quarto lugar, foi feita a comparação entre cada aglomerado e o Município. 

Por fim, em função do resultado obtido, os aglomerados foram posicionados 
na escala padronizada (1-5). 

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Abaixo de -50% relativamente à média do Município  5  
Inferior em -10% a -50% relativamente à média do Município 4  
Entre -10% e +10% relativamente à média do Município 3  

Superior em 10% a 50% relativamente à média do Município 2  

Acima de 50% relativamente à média do Município 1  

 

 
População Residente 

(N.º) 

Equipamentos de 
Saúde 

(N.º) 

Equipamentos de 
Saúde por 1000 

habitantes 
(N.º) 

Praia da Barra 1 937 0 0 

Costa Nova 1 165 1 0,86 

Município 38 598 6 0,16 
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INDICADOR E1.4 | Equipamentos desportivos – pavilhão desportivo, recinto descoberto – por 1000 
habitantes 
  

METODOLOGIA ADOTADA  

 

Indicador-chave Taxa de cobertura por equipamentos desportivos no aglomerado (%)  

Objetivos Assinalar a carência de equipamentos desportivos 

Racional 
Metodológico 

A carência de equipamentos coletivos é inversamente proporcional à sua taxa 
de cobertura 

Fonte 
INE, Censos 2011 

CMI, agosto 2018 
Ponderação - % 

Forma de 
Construção 

Em primeiro lugar, considerou-se a população residente em cada aglomerado 
e no Município. 

Em segundo lugar, foi aferido o n.º de equipamentos desportivos existentes 
nos mesmos.  

Em terceiro lugar, foi aferido o n.º de equipamentos desportivos por 1000 
habitantes em cada aglomerado e no Município. 

Em quarto lugar, foi feita a comparação entre cada aglomerado e o Município. 

Por fim, em função do resultado obtido, os aglomerados foram posicionados 
na escala padronizada (1-5). 

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Abaixo de -50% relativamente à média do Município  5  
Inferior em -10% a -50% relativamente à média do Município 4  
Entre -10% e +10% relativamente à média do Município 3  

Superior em 10% a 50% relativamente à média do Município 2  

Acima de 50% relativamente à média do Município 1  

 

 

 
População Residente 

(N.º) 

Equipamentos 
Desportivos 

(N.º) 

Equipamentos 
Desportivos por 
1000 habitantes 

(N.º) 

Praia da Barra 1 937 3 1,54 

Costa Nova 1 165 3 2,57 

Município 38 598 29 0,75 
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INDICADOR E1.5 | Equipamentos culturais – centro cultural, museu – por 1000 habitantes 
  

METODOLOGIA ADOTADA  

 

Indicador-chave Taxa de cobertura por equipamentos culturais no aglomerado (%)  

Objetivos Assinalar a carência de equipamentos culturais 

Racional 
Metodológico 

A carência de equipamentos coletivos é inversamente proporcional à sua taxa 
de cobertura 

Fonte INE, Censos 2011 

CMI, agosto 2018 
Ponderação - % 

Forma de 
Construção 

Em primeiro lugar, considerou-se a população residente em cada aglomerado 
e no Município. 

Em segundo lugar, foi aferido o n.º de equipamentos culturais existentes nos 
mesmos.  

Em terceiro lugar, foi aferido o n.º de equipamentos culturais por 1000 
habitantes em cada aglomerado e no Município. 

Em quarto lugar, foi feita a comparação entre cada aglomerado e o Município. 

Por fim, em função do resultado obtido, os aglomerados foram posicionados 
na escala padronizada (1-5). 

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Abaixo de -50% relativamente à média do Município  5  
Inferior em -10% a -50% relativamente à média do Município 4  
Entre -10% e +10% relativamente à média do Município 3  

Superior em 10% a 50% relativamente à média do Município 2  

Acima de 50% relativamente à média do Município 1  

 

 

 
População Residente 

(N.º) 

Equipamentos 
Culturais 

(N.º) 

Equipamentos 
Culturais por 1000 

habitantes 
(N.º) 

Praia da Barra 1 937 0 0 

Costa Nova 1 165 1 0,86 

Município 38 598 8 0,21 
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SUBCRITÉRIO E2 |  ACESSO E DISPONIBILIDADE DE PARCELAS PARA HABITAÇÃO, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 

  

INDICADOR E2.1 |  Proporção de parcelas não edificadas e parcelas edificadas com potencial para 
alteração da capacidade construtiva no aglomerado 

  

METODOLOGIA ADOTADA  

 

Indicador-chave 
Proporção de parcelas não edificadas e parcelas edificadas com potencial 
para alteração da capacidade construtiva no aglomerado (%)  

Objetivos 
Assinalar o reduzido peso das parcelas com potencial para alteração da 
capacidade construtiva existentes no aglomerado 

Racional 
Metodológico 

O reduzido número de parcelas com potencial para alteração da capacidade 
construtiva em Faixa de Salvaguarda de Nível I – Fora da Frente Urbana 
relativamente à totalidade de parcelas do aglomerado justifica excecionar a 
aplicação do regime de salvaguarda 

Fonte 
CMI, levantamento abril 2019 

CMI, novembro 2020 
Ponderação - % 

Forma de 
Construção 

Em primeiro lugar, sobrepuseram-se as Faixas de Salvaguarda Nível I – Fora da 
Frente Urbana (50 anos), presentes no Modelo Territorial, com as subsecções da 
BGRI presentes no aglomerado (integralmente em faixa de risco e em que mais de 
metade da sua área está em faixa de risco), em ambos os aglomerados. 

Em segundo lugar, identificaram-se (com base no levantamento in loco) as parcelas 
não edificadas e parcelas edificadas com potencial para alteração da capacidade 
construtiva em Faixa de Salvaguarda Nível I – Fora da Frente Urbana de cada 
aglomerado. 

Em terceiro lugar, contabilizaram-se as parcelas existentes em ambos os 
aglomerados. 

Em quarto lugar, calculou-se a proporção das parcelas com potencial para 
alteração da capacidade construtiva existentes em faixa de Salvaguarda Nível I 
– Fora da Frente Urbana em relação à totalidade de parcelas de cada 
aglomerado. 

Finalmente, em função do resultado obtido, os aglomerados foram posicionados na 
escala padronizada (1-5). 

Avaliação 

Valor (n.º / %) ................................................................................................Escala Padronizada (1-5) 

Entre 0 - 20% relativamente às parcelas do aglomerado  5  
Entre 20 - 40% relativamente às parcelas do aglomerado 4  
Entre 40 - 60% relativamente às parcelas do aglomerado 3  
Entre 60 - 80% relativamente às parcelas do aglomerado 2  
Superior a 80% relativamente às parcelas do aglomerado 1  

 

Parcelas 

No 

Aglomerado 

De Colmatação 

Em FS Nível I – Fora da Frente Urbana 

Total 
(N.º) 

Total 
(N.º) 

Proporção no 
aglomerado 

(%) 

Praia da Barra 723 14 1,94 

Costa Nova 815 39 4,79 
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ANEXO V – Áreas de colmatação e coesão territorial, em Faixa de 
Salvaguarda Nível I, fora da frente urbana 

Praia da Barra e Costa Nova 

Identificação e registos fotográficos 
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No conjunto dos dois aglomerados foram identificadas 60 áreas de colmatação e coesão 

territorial em Faixa de Salvaguarda em Litoral Arenoso Nível I, fora da frente urbana. Destas, 

44 localizam-se no aglomerado da Costa Nova e 16 no da Praia da Barra.  

 

Conforme se pode constatar são poucas as situações em que parcelas que atualmente não se 

encontram edificadas, não detêm direitos adquiridos – sete parcelas situadas na Costa Nova e 

uma na Praia da Barra. 

 

Quadro 9 – Áreas de colmatação e coesão territorial, em Faixa de Salvaguarda em Litoral Arenoso Nível I, fora 
da frente urbana – Praia da Barra e Costa Nova 

Áreas de colmatação e 
coesão territorial 

em Faixa de Salvaguarda 
em Litoral Arenoso Nível I, 

Fora da Frente Urbana 

Operação Urbanística 

Construção Nova 
Alteração, Reconstrução, 

Ampliação 

Parcelas livres Parcelas edificadas  

Aglomerado Total Total 
Com direitos 
adquiridos 

Sem direitos 
adquiridos 

Total 
Edifícios 

Devolutos 
Outros (*) 

Praia da Barra  16 3 2 (***) 1 13 0 13 

Costa Nova 44 12 5 (**) 7 32 1 
5 (**) 

26 

(*) Outros – foram consideradas as parcelas cujo estado de conservação e/ou inserção na envolvente – refletem a 

necessidade de intervenção, constituindo-se como áreas potenciais para a realização de Operações Urbanísticas 

(alteração, reconstrução e/ou ampliação). Não obstante, outras parcelas poder-se-ão vir a apresentar em situação 

idêntica. 

(**) Parcelas integradas em loteamento (consultar Anexo VI). 

(***) Uma parcela com projeto de arquitetura aprovado e que aguarda entrega do projeto de especialidades e outra parcela 

que se encontra em edificação (consultar Anexo VI). 
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Fonte: CMI, levantamento fotográfico, março 2019. 
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Fonte: CMI, levantamento fotográfico, março 2019. 
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 ANEXO VI – Comprovativos dos Direitos Adquiridos 

 

Costa Nova 

_Alvará de Loteamento n.º 218/81 – Áreas identificadas com os n.ºs 1,2,3,4,5, 7, 18, 19, 20 e 22 

Praia da Barra 

_Prorrogação do Prazo para apresentação do Projeto de Especialidades, janeiro de 2019 – Área 
identificada com o n.º 9 
_Alvará de Licenciamento de Obras de Construção n.º 198/18 – Área identificada com o n.º 13 
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3. ARRANJOS EXTERIORES 

 

 

 

4.  
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ANEXO VII - Memorandos das reuniões de trabalho  

 

19 março 2019 | CMI / APAmb / CDDR-C (ARH-Centro Coimbra) 

Reunião preparatória - primeira abordagem à proposta de Alteração do PDM de 

Ílhavo 

18 fevereiro 2020 | CMI / APAmb (CM Ílhavo) 

Reunião de concertação – pós emissão de pareceres e Relatório de Ponderação dos 
pareceres emitidos 

25 setembro 2020 | CMI / APAmb (Zoom) 

Reunião de concertação - reanálise dos documentos 
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MEMORANDO DE REUNIÃO DE TRABALHO 

APAmbiente ARH-C / CCDR-C / CMI 

Fábrica dos Mirandas (ARH-C - Coimbra), 19 de março de 2019 (14h 30m) 

 

Decorreu no passado dia 19 de março de 2019, pelas 14h 30m, nas instalações da 

APAmbiente (ARH-C, Coimbra), uma reunião de trabalho, entre técnicos da CMI e 

representantes das entidades, para abordagem sobre tramitação da Alteração do PDM 

de Ílhavo, no âmbito do POC PMG (exceção da NE 30 / 31). 

Estiveram presentes os seguintes elementos: 

ARHC: Nuno Bravo / Nélson Silva / Teresa Carvalho / Mário Ferreira e Pedro 

Santos; 

CCDR-C: Margarida Bento / Carla Velado / Alexandra Grego; 

CMI: Beatriz Martins / Noémia Maia / Maria da Luz / Rute Sousa / João José. 

Da reunião, destacam-se os seguintes pontos:  

 

1. ABERTURA DOS TRABALHOS 

è Nuno Bravo (ARH-C) - O Presidente do Conselho da RH do Centro e Administrador da 

RH Centro apresentou-se como responsável da entidade e solicitou a apresentação dos 

elementos presentes na reunião, passando a palavra ao Engº Nélson Silva para iniciar e 

coordenar os trabalhos previstos para a reunião. 

è Nélson Silva (ARH-C) - iniciou os trabalhos referindo que após a edição do Guia de 

Orientações para a Alteração dos PDM’s no âmbito do POC OMG, a CM de Ílhavo é a 

primeira autarquia a apresentar uma proposta de Alteração do PDM (âmbito do POC 

OMG) com base na Matriz de Critérios proposta no referido Guião. Dada a 

complexidade deste procedimento, o Engº Nélson Silva felicita a Equipa da CMI pelo 

trabalho desenvolvido, solicitando à Drª Beatriz que inicie a apresentação do trabalho. 

 

1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PRÉVIA DO PROCEDIMENTO DE 

ALTERAÇÃO DO PDM DE ÍLHAVO, NO ÂMBITO DO POC OMG 

 

è Beatriz Martins (CMI) - iniciou a apresentação do Relatório de Fundamentação, ainda 

na sua versão de documento prévio (trabalho) que foi elaborado por uma equipa 

restrita da CMI, tendo o envolvimento direto dos principais responsáveis pelas 

Divisões/Gabinetes técnicos da CMI que têm estado envolvidas neste “dossier” do POC 

OMG (DOPGU / GAJNEF e DPUP), com a integração da Drª Rute (Drª Juliana - SIG). A 

presente proposta de Alteração do PDM de Ílhavo teve por base a Matriz de avaliação 
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multicritério que integra o Manual Metodológico, elaborado pela APAmbiente e 

enviado às CM’s. O resultado final da avaliação multicritério, conforme matriz 

proposta no Guia Metodológico, é o seguinte: 

o Praia da Costa Nova - 1,72 (≤ 2,5)     

o Praia da Barra - 2,56 (≥ 2,5)         

è Porque consideramos que existem outros elementos relevantes para a referida 

Avaliação que não integram a Matriz, e que devem permitir obras de construção, 

ampliação para suprir necessidades de interesse público (colmatação e consolidação 

da malha urbana, implementação dos perímetros urbanos aprovados por todas as 

entidades da administração, perequação do RJIGT, …) reforçamos a justificação e 

ponderação de necessidades de intervenção com os seguintes argumentos: 

o histórico dos aglomerados e perímetros urbanos consolidados (Costa Nova - 

inicío do séc XIX / Praia da Barra - Farol da Barra tem 126 anos); 

o histórico de preocupações da CMI com as Alterações Climáticas: Change / Base 

/ Adapt / Climadapt.Local - EMAAC, elaboração do Plano Municipal de AACI; 

o criação do Pelouro das Alterações Climáticas 2017-2021; 

o ações de defesa e proteção com constante monitorização; 

o consolidação urbana: preocupações com o desenho urbano, remates de 

“empenas cegas” e colmatação de “vazios urbanos” (perequação urbana); 

è Deste modo consideramos justificável, pelos motivos apresentados no Relatório de 

Fundamentação, que: 

o fora da frente urbana e no nível I sejam aplicadas as regras do nível II e seja 

considerado o regime de exceção nesta faixa; 

o apresentamos para a referida justificação um quadro com a identificação das 

áreas e parcelas (cf. plantas e fotografias anexas) que, neste momento, 

poderão por motivos de colmatação e coesão territorial entre outros, justificar 

a exceção à NE 30/31; 

o apresentamos a evolução do articulado regulamentar do PDM de Ílhavo no 

que se refere às normas de edificabilidade nas faixas de salvaguarda em litoral 

arenoso tem tendo como objetivo a compatibilização com o POC OMG, com a 

referida proposta de exceção integrada . 

è A apresentação da Adjunta do Sr. Presidente da CMI foi sendo complementada com o 

apoio dos restantes elementos presentes: Rute Sousa, Noémia Maia, Maria da Luz e 

João José. 
 

 

2 - ARTICULAÇÃO ARH-C / CCDR-C: 

 

è Nélson Silva (ARH-C) - Os dados que se encontram no Manual estão desatualizados e 

devem ser corrigidos. Sugeriu que a CMI solicitasse formalmente a sua 

disponibilização, à ARH-C, pois serão eles a dar esse apoio de atualização. Por ex. 
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existem galgamentos na Praia da Barra que não estão identificados no Guia 

metodológico. Relativamente à identificação gráfica das áreas e após alguma discussão 

sugeriu-se identificar graficamente as que tem direitos adquiridos (trama distinta) e 

anexar os comprovativos desses direitos. 

è Margarida Bento (CCDR-C) - Face à discussão iniciada pelo Engº Nélson Silva quanto 

aos direitos adquiridos, reforçou que os loteamentos em vigor constituem sempre 

direitos adquiridos. 

è Beatriz Martins / Noémia Maia / Rute Sousa (CMI) - identificação e breve descrição das 

parcelas consideradas de colmatação e coesão territorial em faixa de salvaguarda em 

litoral arenoso, nível I, fora da frente urbana, que se pretendem ver contempladas no 

regime de exceção - regras do nível II. Refere-se também uma breve descrição do 

articulado regulamentar. 

è Noémia Maia / João José (CMI) - Durante a elaboração do trabalho foram sendo 

detetadas algumas lacunas respeitantes à delimitação da “Frente Urbana” resultantes 

das dificuldades encontradas para consolidar a sua delimitação (ruas perpendiculares 

ao Mar). Sugerimos também no âmbito deste trabalho ligeiras correções à delimitação 

da “frente urbana”. 

è Margarida Bento (CCDR-C) - Questionou a equipa da CMI sobre a necessidade de 

algumas das etapas deste procedimento: retificação do prazo, prorrogação do prazo, 

não caducidade e extensão do prazo. 

è João José (CMI) - Atendendo a que a forma e o prazo estabelecido no Anexo III da RCM 

nº 112/2017 (DR nº 154 de 10 de agosto de 2017) indica os prazos de 60 dias para a 

Alteração por Adaptação e um ano para a Alteração após a entrada em vigor da RCM, 

a Equipa CMI procurou cumprir esses prazos que se julgam excessivamente curtos 

para a complexidade e morosidade desta tipologia de procedimentos. O Manual 

Metodológico, elaborado pela APAmbiente, com as recomendações para os 

procedimentos da Alteração foi enviado às CM’s a 24 de setembro de 2018 (um ano 

após a publicação da RCM). Deste modo, e verificando que os prazos estabelecidos na 

RCM não teriam qualquer possibilidade de ser cumpridos, a Equipa CMI, optou por ir 

readaptando os procedimentos aos prazos mais céleres possíveis.  

 

 

3 - PROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS 

 

è Nélson Silva (ARH-C) - Considera que a ARH-C apenas se deverá pronunciar sobre os 

dois critérios afetos à Administração (Risco), sugerindo que se solicite parecer informal 

(fora da plataforma) e se efetuem os ajustamentos resultantes da reunião, no 

documento, nos seguintes termos: 

o solicitação de análise à proposta de reajustamento da “Frente Urbana”; 

o solicitação para envio da atualização dos indicadores afetos aos dois critérios 

da administração (Riscos); 
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o identificação de todas as parcelas, com registo fotográfico atualizado; 

o distinguir as parcelas que possuem direitos adquiridos e apresentar em anexo 

o seu comprovativo; 

o procurar identificar medidas e opções construtivas resilientes  

 

 

Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos, 

 

Ílhavo, 19 de Março de 2019 
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ATA DE REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO 

CMI / APAmbiente - ARH-C 

CM de Ílhavo, 20 de fevereiro de 2020 (10h 30m) 

 

Decorreu no passado dia 20 de fevereiro de 2020, pelas 10h 50m, na Câmara 

Municipal de Ílhavo, a reunião de concertação, entre a equipa da CMI e representantes 

da Equipa da APAmbiente - ARH-C, para abordagem sobre o Relatório de Ponderação 

dos pareceres emitidos pelas entidades e neste caso, em particular, sobre o parecer 

emitido pela APA-ARH-C, na tramitação da Alteração do PDM de Ílhavo, no âmbito do 

POC PMG (exceção da NE 30 / 31). 

Estiveram presentes os seguintes elementos: 

CMI: Presidente da CMI - Fernando Caçoilo, Adjunta Pres. CMI - Beatriz 

Martins, GAJNEF - Maria da Luz, DOPGU - Noémia Maia, DPOM - João José e 

Rute Sousa 

APA - ARHC: Nélson Silva / Teresa Carvalho. 

(a folha de presenças encontra-se anexa à ata) 

Da reunião, destacam-se os seguintes pontos:  

 

1. ABERTURA DOS TRABALHOS 

è CMI - O Sr. Presidente da CMI, Fernando Caçoilo, abriu os trabalhos agradecendo 

desde logo a disponibilidade dos técnicos para esta reunião de concertação. No 

seguimento da emissão dos pareceres sobre a proposta, a equipa da CMI elaborou o 

Relatório de ponderação dos pareceres e nesse sentido promoveu a reunião para 

análise e discussão dos argumentos apresentados no referido Relatório. Nesse sentido 

o Presidente da CMI passou a palavra para os representantes da APA-ARHC. 

è APA -ARH-C - A CMI vai à frente neste processo de alteração; quando a CMI 

apresentou a proposta, houve um debate interno - interpretação do Guia 

Metodológico, no sentido de perceber se a metodologia do Guia estará a ser bem 

aplicada. A frente urbana está estabelecida tendo em consideração o Perímetro 

Urbano do PDM e há edificações que se encontram fora do mesmo. 

 

2. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DOS PARECERES 

è APA: Os representantes da APA consideram que a avaliação multicritério tem por base 

o princípio da precaução/Risco. Consideram ainda que a CMI não priorizou as 



 
 
 
 
                         
                                                                                                                                             Ata de reunião de concertação   

 

DPOM  28/02/2020                               Divisão de Planeamento, Ordenamento e Mobilidade                                                 2                                    
 

necessidades funcionais.  A frente urbana está estabelecida tendo em consideração o 

Perímetro Urbano do PDM e há edificações que se encontram fora do mesmo. 

è A CMI referiu que nos aglomerados em causa a necessidade funcional sentida é a 

habitacional, eventualmente poderão existir algumas colmatações de comércio e 

serviços, mas serão muito pontuais. Tratam-se de aglomerados servidos por 

equipamentos pelo que a procura mais registada é, de facto, a habitacional. 

Relativamente às questões de correção e reajustamento dos perímetros urbanos 

encontram-se em curso no âmbito da Alteração ao PDM de Ílhavo.  

 

è APA: A APA considera que é necessário comprovar/fundamentar essa necessidade 

(habitacional). Não está claramente demonstrada essa necessidade. Reforçam ainda 

que o regime de exceção deve basear-se exclusivamente na Avaliação Multicritério. O 

resultado obtido para a Praia da Barra de 2,48 não será considerado dentro do 

intervalo permitido, uma vez que o Manual refere > 2,5.  

è CMI: A equipa CMI clarificou que ao score de 2,48 aplicou as regras de 

arredondamento para o valor de 2,5 considerados dentro do valor permitido, 

conforme consulta ao Manual (pág. 42 e 43). Alertou-se para a incongruência de 

intervalos registada entre as fig. 8 e 10 do Manual Metodológico.  

 

è APA: A APA reforça a ideia do carácter turístico destes aglomerados com uma forte 

componente turística/2ª habitação e refere que a CMI apresenta dados sobre os 

atendimentos nos postos de turismo e a imagem do Modelo Territorial Estratégico que 

não são suficientes para contrariar este facto. 

è CMI: Relativamente aos atendimentos nos Postos de Turismo a equipa da CMI 

esclareceu que, ao natural pico registado nos meses de verão (associados ao produto 

turístico sol&mar) denota-se um atenuar da sazonalidade. A CMI assumiu que poderá 

aferir melhor alguns parâmetros: por ex. acréscimo do n.º de eleitores nestes lugares 

e, se possível, outros como: consumo de água, produção de resíduos, etc. 

 

è APA: A APA referiu que, relativamente ao polígono 14 – a única parcela livre, sem 

direitos adquiridos no aglomerado da Praia da Barra, discorda que o mesmo não esteja 

incluído na Frente Urbana. 

è CMI: A CMI arguiu que, na proposta de alteração da Linha da Frente Urbana 

apresentada atendeu aos “Critérios para a proposta de delimitação das frentes 

urbanas” da APA, I.P. (“Nos vazios urbanos que se localizem nos extremos do 

perímetro urbano, a frente urbana foi definida pelo primeiro prédio urbano existente, 

inclusive.”), que resultou na supressão da Linha da Frente Urbana neste troço. 

è APA: A APA não concordando, refere que a edificação na parcela em causa contraria 

tudo o que defendem. A parcela 14 deverá ser incluída na Frente Urbana. 

è CMI: A CMI referiu que os polígonos assinalados (plantas e fotografias) são situações 

que considera potenciais para a realização de operações urbanísticas (construção 
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nova, ampliação, …) não sabendo se, no futuro, os respetivos proprietários têm a 

intenção de os vir a intervencionar, tendo reforçado que a intenção não é que a 

análise seja feita caso a caso, mas sim a toda a Faixa de Salvaguarda Nível I Fora da 

Frente Urbana, para a qual pretende ver aplicado o Regime de Exceção (isto é, adotar 

as mesmas regras da Faixa de Salvaguarda Nível II, às quais se somam os “ónus e as 

restrições” ) 

 

è APA: A APA reforça que a linha da Frente Urbana apresentada pela CMI é diferente 

daquela que está validada e publicada. 

è CMI: A Equipa CMI confirma e esclarece que, tal como acordado na reunião de 19 de 

março de 2019 (APA, CCDRC e CMI - ver memorando da reunião) no âmbito do 

procedimento de Alteração a CMI iria propor a alteração da Linha da Frente Urbana, 

uma vez que tinha detetado incongruências face aos critérios para a sua delimitação.  

è APA: Referiu que, contrariamente ao que a CMI interpretou, a alteração da Frente 

Urbana não cabe neste âmbito; só pode ser validada e, posteriormente alterada por 

Lisboa (contacto: Joana Bustorff; Eng. Nelson Silva tentou entrar em contacto 

telefónico, mas sem efeito) 

è CMI: Foi entendimento da CMI que as entidades (CCDR-C e APA) acolheram os motivos 

da necessidade da redelimitação, concordando com os princípios para o seu ajuste e 

que se integraria neste procedimento. Pretende-se consolidar a proposta para 

formalizar o seu ajustamento. É entendimento da CMI que o procedimento poderia ser 

otimizado se a estrutura técnica da APA articulasse internamente a validação da 

informação (serviços Coimbra / serviços de Lisboa).  

 

è APA: A CMI deverá atender em particular aos Parágrafos 27, 28 e 29 do seu parecer de 

forma a melhor fundamentar o regime de exceção que está a propor; deverá 

demonstrar o cumprimento do disposto naqueles parágrafos. O porquê do interesse 

público e da aplicação do regime de exceção. 

è APA: A Praia da Barra tem possibilidade de, mediante alguns ajustes, de chegar ou até 

mesmo superar os 2,5 e ver aplicado o regime de exceção; por sua vez, a Costa Nova é 

muito difícil; só se fosse alterada a Faixa de Salvaguarda de Nível I (Ministério). 

è APA: A APA voltou a reforçar que os valores base para os indicadores da 

responsabilidade da APA - Taxa de recuo e Galgamento - irão sofrer um agravamento. 

è CMI: A CMI refutou, argumentando que só pode trabalhar com os dados disponíveis à 

data; caso contrário, o procedimento não termina. 

 

è CMI: A CMI questionou sobre a referência da APA à necessidade de clarificação do 

Indicador E (que tinha colocado no seu parecer) 

è APA: A APA referiu que não estava claro como tinham sido obtidos os valores 

è CMI: Referiu que, tal como tinha sido acordado na reunião de 19MAR2019, no 

Relatório de Fundamentação foi introduzida a Memória Descritiva que clarifica a forma 
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como a CMI trabalhou todos os indicadores da Avaliação Multicritério especificando a 

sua utilização nos documentos anexos ao Relatório.  

è APA: A equipa da APA não terá analisado esses anexos e reforçou que a CMI pode 

reformular os indicadores que são da sua responsabilidade. 

è CMI: Questionou se os indicadores adotados têm de ser os mesmos para ambos os 

aglomerados. 

è APA: Referiu que sim. 

è CMI: Questionou quais os próximos passos; se a APA ia proferir alguma 

conclusão/parecer ao Relatório de Fundamentação.  

è APA: a CMI deve consultar a CCDRC. 

 

 

 

Equipa CMI, 

 

 

 

Ílhavo, 28 de fevereiro de 2020 

 

 

 

Nota: O conteúdo da Ata foi validado por todos os elementos presentes na reunião. 
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Data: 25/09/2020 | VIA ZOOM 

Presenças: 
CMI: Adjunta Pres. CMI - Beatriz Martins, DOPGU - Noémia Maia, DPOM - João José e Rute Sousa 
APA: Teresa Álvares, Joana Bustorff, Margarida Costa, Sara Gomes, Nelson Silva e Teresa Carvalho 
  
 
 
No seguimento da reunião havida na CMI no dia 02/09/2020 (assinatura do contrato e auto de 
consignação da Empreitada de Recuperação e Estabilização do Cordão Dunar entre as Praias da Barra 
e da Costa Nova - CMI e APAmbiente), na qual foi colocada a possibilidade de reanálise dos 
documentos do processo em curso, foi agendada reunião sob proposta pela CMI, cuja ata se segue: 
 
A sessão foi aberta pela Adjunta do Sr. Presidente, tendo feito o enquadramento do procedimento até 
ao momento e passado a palavra aos representantes da APA. 
 
 
Frente Urbana 
 
APA: Considera que a proposta apresentada pela CMI não cumpre os critérios, tendo concretizado 
situações como a supressão da linha adjacente ao Farol, a supressão das linhas perpendiculares. 
Foram ainda abordados os seguintes casos: 
 

- APA – discorda com a integração do Farol na Frente Urbana (nota: os monumentos não 
integram a Frente Urbana); a CMI irá repor conforme linha publicada; 
 

- APA – discorda com a supressão das linhas perpendiculares à linha de costa; estes segmentos 
auxiliam a leitura da linha da Frente Urbana, dando-lhe continuidade; a CMI irá repor as 
conforme delimitação em vigor e irá verificar se existem outras situações idênticas que não 
foram contempladas; 

 
- supressão da linha de frente urbana na parcela sul da Barra, sobre a qual houve concordância 

da APA, com a ressalva de que a linha ser prolongada na perpendicular até terminar a FS Nível 
I; a CMI vai proceder de acordo; 
 

- alteração da linha na Costa Nova (em frente ao Contiqui) – a CMI referiu que fez este ajuste de 
forma a abranger apenas a 1ª edificação; a APA referiu que quando a 1ª edificação/parcela 
tem menos de 15m de profundidade, a linha deverá avançar para a 2ª edificação/parcela; a 
CMI vai aferir a dimensão da parcela em causa. 
 

CMI: Irá reavaliar e reformular a linha da Frente Urbana. Após estabilização, a CMI enviará à APA a 
shapefile para a devida verificação/validação prévia à sua formalização no âmbito da Proposta de 
Alteração do PDM.   
 
 
Avaliação Multicritério e Outros Fundamentos 
 
APA: Reforça que, à data a possível exceção que o POC-OMG prevê, tem como único fundamento a 
Avaliação Multicritério (2 Critérios APA – Avaliam/Pesam o Risco + 3 Critérios CMI – que devem ser 
devidamente fundamentados e clarificados os cálculos); refere ainda que os valores mais recentes dos 
critérios associados ao Risco não são mais favoráveis do que os que constam Manual; 
CMI: Irá rever e reformular a sua Avaliação Multicritério, clarificando e fundamentando as opções 
tomadas; 
APA: Comparação com POC Caminha-Espinho: são realidades diferentes – a Norte o litoral é mais 
rochoso e aqui no Centro, é arenoso; a dinâmica costeira/erosiva tem comportamentos diferentes. No 
caso do POC-CE há abertura para que sejam considerados fundamentos para além da Aval. 
Multicritério; 
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CMI: Concorda, reforçando a importância desta fundamentação extra Aval. Multicritério, uma vez que
permite evidenciar as características dos territórios em causa que, no caso dos aglomerados da Barra e 
da Costa Nova, se prendem, em muito, pelo facto de se tratar de aglomerados consolidados, com um 
muito reduzido número de parcelas livres em Faixa de Salvaguarda Nível I – Fora da Frente Urbana (1 
na Barra e 7 na Costa Nova);

APA: Afirma que não se pode colocar o Interesse Privado em detrimento do Interesse Público;

CMI: Atesta que tem como principal desígnio a defesa do Interesse Público; questões como a 
colmatação urbana, o aproveitamento das infraestruturas existentes, a imagem urbana são, antes de 
mais, questões de interesse público;

Regulamento

APA: Considera que a proposta regulamentar apresentada pela CMI carece de alguma especificidade 
que diferencie de forma mais marcada as intervenções urbanísticas passíveis de ocorrer na FS Nível I –
Fora da Frente Urbana e na FS Nível II. Foram dados exemplos, como a diferenciação de ocupação 
funcional por pisos – piso térreo destinado apenas a garagens e acessos ou vazado.

CMI: considera que seria suficiente a diferenciação proposta, no entanto irá considerar a reformulação
do articulado regulamentar de forma a acolher os contributos dados.

Próximos passos

A CMI irá:
- reavaliar e reformular a proposta da Frente Urbana, com vista e formalizar a sua validação pela 
APAmbiente;
- reavaliar e reformular a Avaliação Multicritérios, com vista formalizar uma nova proposta para 
validação da APAmbiente;
- ficou prevista a possibilidade de, no seguimento de uma nova proposta de Fundamentação a 
apresentar à APAmbiente, se efetuar uma visita ao local (Praias da Barra e Costa Nova).

Imagem das presenças na reunião via Zoom


