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PEDU – MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE 
 

A. Experiência do Promotor na implementação de Planos / 
Estratégias 

 
O Município de Vila do Conde implementou e contratualizou no âmbito do QREN um conjunto 
de investimentos de natureza infraestrutural, imaterial e mista com um valor de 23.756.874€.  
As candidaturas aprovadas e executadas permitiram colmatar lacunas e deficiências na rede 
escolar, na prevenção de riscos e valorização ambiental e socioeconómica do concelho, na 
oferta de espaços de carater cultural, na reabilitação urbana, nas tecnologias da informação 
e da comunicação.  
O Projecto Metropolis, fase 2, continuou o trabalho iniciado no Metropolis Digital através da 
criação de uma Plataforma Tecnológica Regional com serviços de autenticação comuns (com 
utilização do cartão do cidadão) e da disponibilização de serviços on-line. Este projeto veio 
assegurar a digitalização e circulação eletrónica da informação, adaptando as autarquias ao 
uso da fatura eletrónica, através de plataforma de atendimento multicanal “centrada no 
cidadão ou empresa" desburocratizando os serviços, contribuindo para a redução dos 
denominados “custos públicos de contexto” no seu relacionamento com os cidadãos 
/munícipes e as empresas.  
Na área escolar, recuperaram-se, ampliaram-se, e reclassificaram-se os centros escolares de 
D. Pedro IV em Mindelo, a escola Básica Frei João, os edifícios escolares de Macieira, 
Touguinha, Malta, Caxinas e Retorta, bem como os centros escolares de Areia/Árvore, 
Violetas, Bento de Freitas e Labruge. Nesta necessidade de ampliar a oferta educativa e 
eliminar pré fabricados construiu a escola Agustina Bessa Luís que abrange as freguesias de 
Bagunte, Outeiro, Ferreiró e Parada. As condições das escolas que integravam foram 
adaptadas às exigências educativas, enquadrando-se nas normas do Ministério da Educação, 
conseguindo-se uma efetiva relação de proximidade e de complementaridade entre a escola 
e os outos equipamentos urbanos existentes ou programados. Foram intervencionados 12 
centros escolares.  
A nível cultural o concelho apresentou projetos que permitiram o aumento de visitantes. 
Contribuiu para este facto: A Exposição Permanente do Centro de Memória que enquadra a 
história de Vila do Conde com a história da Europa e do Mundo. Foram produzidas vitrinas, 
terminais de consulta e produtos multimédia que permitem ao visitante perceber a importância 
de determinado fator na história local. Paralelamente foram realizadas réplicas com duplo 
objetivo: permitir que o público manipule as peças e permitir aos visitantes portadores de 
deficiência visual tocar nos objetos. O projeto Rota de Raízes que inclui o centro interpretativo 
do Castro de S. Paio é um projeto de museologia, integrando o discurso museográfico do 
espaço. Foram desenvolvidos os conteúdos científicos necessários à concretização do 
projeto no sentido harmonizar esses conteúdos, por forma a conseguir uma uniformidade do 
discurso apresentado. Este projeto traz ao Município cerca de 12000 visitantes/ano. A 
candidatura do Mosteiro de Santa Clara permitiu a realização de obras de Recuperação da 
Cobertura e Fachadas do Mosteiro, trabalhos que irão permitir a instalação de um conjunto 
de atividades artísticas e criativas estruturadas na oferta de espaços de trabalho às 
associações e organizações ativas no desenvolvimento da oferta de programas de índole 
cultural, em equipamentos municipais. A realização desta ação experimental disposta na 
oferta de espaços de caráter monumental para produção de eventos culturais, onde o próprio 
cenário arquitetónico será necessariamente uma das componentes das manifestações 
artísticas. O conhecimento e a estrutura com uma ação deste género, poderá enriquecer os 
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instrumentos operativos dos agentes culturais em presença na cidade. O n.º de visitantes 
integrados em circuitos culturais é de aproximadamente de 3.000 visitantes. Para maior 
impacto de todas estas infraestruturas foi executado um projeto ligado ao Turismo, a Loja 
Interativa de Turismo de Vila do Conde, que define o modelo de negócio de forma a encontrar 
um plano sustentável assente na promoção / divulgação da região, interligando os agentes 
de Turismo do Porto e Norte de Portugal.  
Nesta dinâmica, QREN/MUNICÍPIO, foram desenvolvidas ações a nível da valorização do 
litoral através de 3 ações:  
Ação 1- Valorização da Frente de Mar de Arvore, que conseguiu recuperar e estabilizar o 
sistema dunar próximo ao ma, bem como o ordenamento de acessos e percursos pedonais 
sobre o sistema dunar;  
Ação 2 - Requalificação e Valorização da Frente de Mar de Labruge salvaguardando os seus 
elementos naturais e adequando o seu funcionamento enquanto zona balnear;  
Ação 3 - Criação de percursos pedonais e cicláveis ao longo do litoral sul do concelho, que 
tem assistido a uma crescente incidência.  
Usufruem deste projeto mais de 100.000 pessoas entre residentes e turistas.  
Foi executado um projeto de Racionalização energética para o pavilhão Desportivo que veio 
permitir e promover a eficiência energética dos equipamentos consumidores de energia e 
racionalização do consumo. 
 

B. Diagnóstico 
 
O Município de Vila do Conde, enquadrado na AMP (Área Metropolitana do Porto), partilha 
com os outros municípios que dela fazem parte, um conjunto de desafios globais e diversos. 
As mudanças climáticas, o novo paradigma energético, o envelhecimento da população, os 
riscos e vulnerabilidades sociais, a crise económica, a economia do conhecimento e a 
globalização influenciam significativamente as decisões e os percursos a tomar.  
O Município de Vila do Conde localiza-se no Distrito do Porto, fazendo parte da Área 
Metropolitana do Porto, com 149,03 km² de área (2013) e 79 533 habitantes (2011), 
subdividido em 21 freguesias. O Município é limitado a norte pelo Município da Póvoa de 
Varzim, a leste por Vila Nova de Famalicão e Trofa, a sul pela Maia e por Matosinhos e a 
oeste tem litoral no oceano Atlântico. O Município de Vila do Conde goza de uma localização 
estratégica no litoral norte, a pouca distância da segunda cidade do país - a cidade do Porto 
e, concomitantemente das funções de primeira ordem na saúde, no ensino, na cultura, no 
desporto e também de importantes infraestruturas como sejam o aeroporto internacional do 
Porto ou o porto de Leixões - o principal porto de mercadorias do norte do país. 
Vila do Conde é servida por uma ampla rede de transportes que compreendem vias terrestres, 
aéreas e marítimas. O sistema terrestre de acesso é constituído por auto-estradas, o sistema 
de estradas nacionais e a rede de metropolitano ligeiro; que são utilizados diariamente por 
milhares de pessoas para aceder e se movimentarem na cidade e no concelho. As 
acessibilidades ao concelho também compreendem os terminais do aeroporto e o porto 
marítimo. O concelho e a cidade são ligados por estrada num eixo Norte-Sul desde Vila Nova 
de Cerveira até ao Porto pela auto-estrada A28. A auto-estrada A7 cruza a A28 e num eixo 
Este-Oeste, através do Norte da cidade, ligando-a a Vila Nova de Famalicão e Guimarães. 
As Estradas Nacionais na zona em que atravessam o concelho têm gestão municipal: a EN13, 
que atravessa o concelho e cidade no sentido Norte-Sul. A EN205 atravessa o concelho a 
norte, num eixo Este-Oeste e liga Vila do Conde a Vila Nova de Famalicão. A EN104 
atravessa o concelho a meio, num eixo Este-Oeste, e liga Vila do Conde à Trofa e a Santo 
Tirso. A EN205 e a EN104 são utilizadas pelos viajantes procedentes do interior do concelho 
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para aceder à cidade ou se movimentarem nas freguesias do concelho. O transporte público 
dentro da cidade de Vila do Conde é gerido sobretudo pela Litoral Norte - Transportes 
Urbanos da Póvoa de Varzim, as restantes linhas são geridas pela Transdev. A linha B do 
Metro do Porto liga a Vila do Conde à cidade do Porto e ao aeroporto em dois tipos de 
serviços, o normal e o expresso. Também faz a ligação a norte à cidade de Póvoa de Varzim. 
Situado a apenas 15 km do centro da cidade, o Aeroporto Internacional Sá Carneiro (OPO), 
o segundo maior aeroporto (internacional) no país, liga-se ao concelho e à cidade de Vila do 
Conde através da A28, da EN13 e do Metro do Porto. O Município de Vila do Conde, 
enquadrado na AMP (Área Metropolitana do Porto), partilha com os outros municípios que 
dela fazem parte, uma série de desafios globais e diversos. As mudanças climáticas, o novo 
paradigma energético, o envelhecimento da população, os riscos e vulnerabilidades sociais, 
a crise económica, a economia do conhecimento e a globalização influenciam 
significativamente as decisões e os percursos a tomar. 

O crescimento coalescente dos núcleos urbanos de Vila do Conde, verificado nas últimas 
décadas, resultou num contínuo urbano que tende a densificar ainda mais nos anos mais 
próximos. Os últimos indicadores sociodemográficos disponíveis, referentes aos Censos de 
2011, apontam para um significativo dinamismo demográfico do território. Em 2011 a 
população residente da cidade de Vila do Conde representava 36% da população residente 
do município. Um aumento de cerca de 1,5% face ao ano de 2001. Numa análise de cada 
unidade territorial, a cidade aumentou a sua população residente em 11,3% enquanto a média 
do concelho cresceu 6,9%, valor significativamente superior ao da média nacional (2,0%), da 
Região Norte (0,1%) ou ainda do Grande Porto (2,1%). 

O aumento da população verificado repercutiu-se num aumento da densidade populacional, 
que cresceu na última década, para os 4.211,2 hab./Km2 na cidade, valor que representa 
cerca do dobro da média das cidades de Portugal (2238,1 hab/Km2) e ligeiramente acima da 
média das cidades do Grande Porto (4087,60 hab/Km2), e que contrasta com as freguesias 
mais afastadas da sede do município, que apresentam uma matriz menos urbana, enquanto 
as freguesias do litoral e na envolvente próxima da sede do município, dada a sua localização, 
configurem espaços de expansão e de constituição de estruturas de caráter mais urbano. A 
média do concelho apresenta uma densidade populacional com cerca de 533 hab./Km2.  

Local de residência (Cidade, NUTS - 2002) Densidade populacional (N.º/ km²) por 
Local de residência (Cidade, NUTS - 
2002); Decenal 

Período de referência dos dados (2011) 

Portugal (cidades) PT 2238,1 

Continente (cidades) 1 2245,5 

Norte (cidades) 11 2202,9 

Grande Porto (cidades) 114 4087,6 

Vila do Conde (Cidade) 1140020 4211,2 

Tabela 1. Densidade populacional das cidades (N.º/ km²) por Local de residência (INE) 

A evolução do número de famílias no concelho de Vila do Conde, para o mesmo período 
intercensitário, foi superior ao verificado nas restantes unidades territoriais de referência. 
Efetivamente, o Município de Vila do Conde teve um aumento de cerca de 14% do número 
de famílias, enquanto o aumento da média nacional foi aproximadamente de 11% e a media 
do Grande Porto ultrapassou ligeiramente os 12%. Considerando que a evolução do número 
de famílias é um dos principais fatores condicionantes da procura de habitação, também neste 
contexto a área de estudo revelou uma dinâmica construtiva superior às unidades geográficas 
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de referência, apresentando uma densidade de 874 edifícios por km2, quase o dobro da 
média das cidades do norte de Portugal, tendo o número de alojamentos aumentado em 
21,2%, cerca 5% acima da média nacional e 6% acima da média do Grande Porto, o que 
revela uma forte dinâmica demográfica e construtiva, comparativamente com os indicadores  

médios do país, da região Norte e do Grande Porto. 

 

Indicadores Sociodemográficos 

  População residente 
Densidade 
Populacional Famílias Alojamentos 

  2001 2011 
Var 
(%) 2001 2011 

Var 
(%) 2001 2011 

Var 
(%) 2001 2011 

Var 
(%) 

Portugal 10353117 10562178 2,0% 112,3 114,5 2,0% 
365075
7 4043726 10,8% 

504674
4 

585954
0 

16,1
% 

Norte 3687283 3689682 0,1% 173,2 173,3 0,1% 
121063
1 1330892 9,9% 

161164
3 

184658
9 

14,6
% 

Grande 
Porto 1260680 1287282 2,1% 

1548,
6 1580 2,0% 436346 489471 12,2% 540337 623085 

15,3
% 

Vila do 
Conde 74391 79533 6,9% 499,3 533,7 6,9% 23829 27210 14,2% 31113 37697 

21,2
% 

Tabela 3. Indicadores Sociodemográficos (INE) 

Em síntese, considerando os últimos indicadores sociodemográficos conhecidos poder-se-
á afirmar que o território é caracterizado por: 

 Uma significativa densidade populacional, de cerca de 534 hab./Km2, que atinge 

os 4211 hab./Km2 na sede do município. 

 Contrastando com esta área densamente urbana, as freguesias mais afastadas da 
sede do município, no interior do Concelho, apresentam uma matriz menos urbana, 
enquanto as freguesias do litoral e na envolvente próxima da sede do município, 
dada a sua localização, configurem espaços de expansão e de constituição de 
estruturas de caráter mais urbano; 

 Uma forte dinâmica demográfica e construtiva, comparativamente com os 
indicadores médios do país, da região Norte e do Grande Porto. 

 

O Município de Vila do Conde tem potencialidades que o transformam numa área privilegiada 
para captação e fixação de investimentos produtivos. Dispõe boas infraestruturas e de uma 
localização privilegiada, a pouca distância do Porto de Leixões e do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro, quer pelo facto de ser servido por uma rede viária com excelentes acessos aos 
diferentes polos populacionais e industriais, acrescentando-se o serviço do Metro do Porto e 
uma qualificada rede viária envolvente, o que transforma o num Concelho atrativo e de 
inegável importância no âmbito da Área Metropolitana do Porto e do Eixo Atlântico do 
Noroeste Peninsular. 

Localização geográfica (Cidade, NUTS - 2011) Densidade de edifícios (N.º/ km²) por Localização 
geográfica (Cidade, NUTS - 2002); Decenal 

Período de referência dos dados (2011) 

Portugal (cidades) PT 421,3 

Continente (cidades) 1 408,9 

Norte (cidades) 11 457,6 

Grande Porto (cidades) 114 756,1 

Vila do Conde (cidade) 1140020 873,5 

Tabela 2. Densidade de edifícios (N.º/ km²) por Localização geográfica (Cidade) (INE) 
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Local de residência (à data dos Censos 2011) Taxa de desemprego (%) por Local de 
residência (à data dos Censos 2011); 

Decenal 

Período de referência dos dados (2011) 

Portugal PT 13,18 

Continente 1 13,19 

Norte 11 14,47 

Grande Porto 114 16,42 

Vila do Conde 1316 14,49 

Tabela 4. Taxa de desemprego (%) por Local de residência (INE) 

Relativamente ao fenómeno do desemprego, verifica-se que a taxa apresentada em 2011 de 
14,5% era inferior à do Grande Porto, com 16,4%, sendo no entanto superior à média nacional 
com 13,2%. Relativamente ao emprego, verificou-se uma diminuição de trabalhadores no 
Município, de 35981 em 2011, para 34186 em 2011, constituindo uma diminuição de cerca 
de 5%. Em 2012 esta tendência de decréscimo acentuou-se, com uma descida de 6,2% face 
a 2011. Em 2012 os setores mais atingidos por esta quebra no emprego foram a Agricultura, 
Produção Animal e Pescas (-7,3%), as Indústrias Transformadoras (-9,7%), a Construção (-
8,2%), Transportes e armazenagem (-11,2%) e Atividades de consultoria, científicas, técnicas 
e similares (-7%). O concelho é caracterizado por possuir um sector primário com uma 
dimensão relevante com cerca de 8,9% face aos 1,4% do Grande Porto. Apresenta, um 
importante polo piscatório, talvez a maior comunidade piscatória de Portugal, e uma 
agricultura muito orientada para a fileira do subsector leiteiro, onde o concelho representam 
um dos maiores núcleos de produção de leite do país, o que só por si configura uma 
significativa importância económica deste sector de atividades e um potencial endógeno 
futuro do concelho. A globalização da economia tem levado a um processo de restruturação 
da indústria portuguesa, materializado na redução da dimensão média das unidades 
industriais considerando quer o número de pessoas ao serviço quer do volume de vendas, 
que originaram uma reconfiguração do tecido produtivo Industrial. Apesar da significativa 
queda do número de pessoas ao serviço, nos últimos anos, o sector Secundário representa 
ainda o sector de atividade mais empregador. À semelhança do que caracteriza o sector 
industrial na região Norte, a Industria Transformadora possui um peso significativo (29,3%) 
na estrutura industrial do concelho, tendo um peso muito relevante face ao verificado no 
Grande Porto, com cerca de 16,2%, para além de revelar alguma componente exportadora. 
Destaque para a importância que o setor da construção apresenta no Município (12,2%) face 
aos 8,2% do Grande Porto. De notar que os setores das atividades administrativas e dos 
serviços de apoio e das atividades de saúde humana e apoio social, com 3,4% e 3,1%, 
significativamente com menor peso relativo face ao registado no Grande Porto. A reduzida 
dimensão média da empresa terciária e uma significativa concentração no comércio de 
retalho constituem as principais características das atividades terciarias no concelho de Vila 
do Conde sendo caracterizada pela existência de uma importante concentração das 
atividades económicas, na sede do concelho. As atividades terciárias ligadas ao comércio de 
retalho atingem neste núcleo urbano uma importância preponderante quer no tecido 
empresarial terciário quer na economia em geral. Merece ainda destaque a atividade ligada 
ao subsetor do turismo nas áreas do lazer, da hotelaria e similares que, com particular 
destaque na época balnear, ganha uma significativa importância económica graças a 
localização geográfica do concelho que confina com frentes de mar totalmente 
intervencionadas e valorizadas do ponto de vista urbanístico.  
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Localização geográfica (NUTS - 2013) Poder de compra per capita por 
Localização geográfica (NUTS - 

2013); Bienal 

Período de referência dos dados 
(2011) 

Portugal PT 100 

Continente 1 100,83 

Norte 11 89,22 

Área Metropolitana do Porto 11A 103,45 

Vila do Conde 11A1316 93,89 

Tabela 5. Poder de compra per capita por Localização geográfica (INE) 

O Município de Vila do Conde apresenta um índice de poder de compra per capita de 93,89, 
portanto abaixo da média nacional (base 100) e significativamente menor que o Grande Porto 
que apresenta 111,28. Relativamente ao nível de qualificações, verifica-se que o Município 
de Vila do Conde apresenta 8,24% (Cencus 2011) de população sem escolaridade com 15 
ou mais anos, ligeiramente superior ao verificado no Grande Porto que apresenta 7,28%. 
Dados relevantes quanto a este indicador referem que o Município de Vila do Conde 
apresenta valores menores em relação ao Grande Porto em relação aos níveis secundário e 
superior apresentando, 14% e 12%, respetivamente, face a 16% e 17% verificados no Grande 
Porto.  
Ao nível de estruturas de conhecimento, situa-se em Vila do Conde, o Campus de Vairão foi 
inaugurado em Maio de 1994, sendo ocupado pela Universidade do Porto em 1996, por via 
da instalação das licenciaturas de Medicina Veterinária e Ciências Agrárias (integrada na atual 
licenciatura em Ciências de Engenharia da FCUP). Encontram-se também instalados os 
laboratórios do Centro de Investigação em Biodiversidade e do Centro de Estudos de Ciência 
Animal, ligados ao Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares da 
U.Porto. Resultado de uma parceria que envolveu a U.Porto e outras universidades e 
entidades ligadas à agricultura da região, o projeto ocupa uma área bruta de 4.144 m2. Além 
de campos agrícolas, o terreno engloba infraestruturas de natureza museológica, agrícola, 
de ensino e investigação, albergando ainda mais de meia centena de famílias botânicas e 
61 espécies animais observadas. 
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Localizaç
ão 
geográfic
a (NUTS - 
2012) 

Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Atividade económica (Divisão - 
CAE Rev. 3); Anual 

Período de referência dos dados (2012) 

Total 

Agricultura
, produção 
animal, 
caça, 
floresta e 
pesca 

Indústrias 
extrativas 

Indústrias 
transforma
doras 

Eletricidad
e, gás, 
vapor, 
água 
quente e 
fria e ar frio 

Captação
, 
tratament
o e 
distribuiç
ão de 
água; 
saneame
nto, 
gestão de 
resíduos 
e 
despoluiç
ão 

Construção 

Comércio por 
grosso e a 
retalho; 
reparação de 
veículos 
automóveis e 
motociclos 

Transpor
tes e 
armazen
agem 

  

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º    

Portugal 3511666 
106
169 

3,0
0% 

102
05 

0,3
0% 

646
425 

18,4
0% 

919
4 

0,26
% 

303
94 

0,9
0% 

344
185 

9,80
% 

754049 
21,5
0% 

153419 
4,4
0% 

Continen
te 

3379729 
966
68 

2,9
0% 

991
7 

0,3
0% 

634
965 

18,8
0% 

758
8 

0,22
% 

291
56 

0,9
0% 

328
496 

9,70
% 

726107 
21,5
0% 

146218 
4,3
0% 

Norte 1161905 
225
74 

1,9
0% 

319
1 

0,3
0% 

336
287 

28,9
0% 

810 
0,07
% 

817
7 

0,7
0% 

131
087 

11,3
0% 

251060 
21,6
0% 

33654 
2,9
0% 

Grande 
Porto 

456527 
596
1 

1,3
0% 

245 
0,1
0% 

740
54 

16,2
0% 

266 
0,06
% 

379
0 

0,8
0% 

374
38 

8,20
% 

116747 
25,6
0% 

18135 
4,0
0% 

Vila do 
Conde 

24387 
214
7 

8,8
0% 

25 
0,1
0% 

714
9 

29,3
0% 

        
297
6 

12,2
0% 

5704 
23,4
0% 

895 
3,7
0% 

    

Alojament
o, 
restauraçã
o e 
similares 

Atividades 
de 
informaçã
o e de 
comunicaç
ão 

Atividade
s 
imobiliári
as 

Atividades 
de 
consultoria, 
científicas, 
técnicas e 
similares 

Atividades 
administrati
vas e dos 
serviços de 
apoio 

Educação 

Atividades 
de saúde 
humana e 
apoio 
social 

Atividad
es 
artística
s, de 
espetác
ulos, 
desporti
vas e 
recreati
vas 

  

Outras 
atividade
s de 
serviços 

  

    N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º    N.º    

Portugal 
270
455 

7,7
0% 

806
82 

2,3
0% 

459
02 

1,3
0% 

209
966 

6,00
% 

379
338 

10,8
0% 

940
19 

2,7
0% 

246
712 

7,00
% 

42146 
1,20
% 

88406 
2,5
0% 

Continen
te 

253
968 

7,5
0% 

792
34 

2,3
0% 

443
82 

1,3
0% 

204
028 

6,00
% 

369
557 

10,9
0% 

904
30 

2,7
0% 

234
413 

6,90
% 

39729 
1,20
% 

84873 
2,5
0% 

Norte 
682
35 

5,9
0% 

140
42 

1,2
0% 

136
62 

1,2
0% 

607
49 

5,20
% 

727
17 

6,30
% 

314
39 

2,7
0% 

776
86 

6,70
% 

11096 
1,00
% 

25439 
2,2
0% 

Grande 
Porto 

326
42 

7,2
0% 

101
97 

2,2
0% 

635
7 

1,4
0% 

340
25 

7,50
% 

428
25 

9,40
% 

149
69 

3,3
0% 

411
56 

9,00
% 

6427 
1,40
% 

11293 
2,5
0% 

Vila do 
Conde 

122
2 

5,0
0% 

163 
0,7
0% 

253 
1,0
0% 

935 
3,80
% 

822 
3,40
% 

528 
2,2
0% 

756 
3,10
% 

199 
0,80
% 

503 
2,1
0% 

Tabela 6. Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Localização geográfica (INE) 

 
 
 

C. Análise SWOT 
 

Principais Oportunidades 

 Quadro de apoios comunitários Portugal2020 

 Localização na Área Metropolitana do Porto, um dos motores económicos do país. 

 Aposta na competitividade através de recursos e processos endógenos do Norte 
de Portugal e incremento do setor turístico na região 
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 Aposta no desenvolvimento de fontes de energia renováveis, numa economia 
hipocarbónica e na prevenção e mitigação dos riscos associados às alterações 
climáticas 

 Existência de um contexto favorável para o desenvolvimento urbano sustentável 

 Prioridade dada à sustentabilidade ambiental, energética e financeira dos sistemas 
de transportes públicos e privados 
 

Principais Ameaças 

 Crise económica, social e financeira que é extraterritorial e afeta o país. 

 Aumento da taxa de desemprego e diminuição do emprego 
 

Principais Pontos Fortes 

 Localização estratégica no Norte do país, a meio caminho entre o Porto e Viana 
do Castelo 

 Facilidade na ligação entre as infraestruturas ferroviárias, rodoviárias (A7, A28, 
N13), portuárias (Porto de Leixões) e aéreas (Aeroporto Francisco Sá Carneiro) 
existentes. 

 Capacidade de atracão populacional com significativo dinamismo demográfico - 
população mais jovem 

 Perfil etário e habilitacional favorável face ao Médio-Tejo 

 Forte mobilidade laboral com saldo migratório pendular negativo 

 Orografia do município beneficia a utilização de modos suaves de mobilidade  
 
Principais Pontos Fracos 
 População menos qualificada e com um rendimento inferior à média nacional 

 Perda de dinamismo do sector primário (Agricultura e Pescas) 

 Dificuldade de reconversão do tecido empresarial e na criação líquida de emprego 

 
D. Desafios e Fatores Críticos de Sucesso 

 
A implementação e gestão do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município 
de Vila do Conde, será um processo que necessariamente deverá envolver toda a estrutura 
técnica e política do Município, assim como as entidades parceiras no desenvolvimento das 
ações previstas e o envolvimento dos cidadãos, principais beneficiários das políticas contidas 
no documento. 
Neste contexto, a reflecção que a elaboração do PEDU implicou, ao nível técnico e ao nível 
político, tem como consequência o envolvimento direto destes agentes, essencial para o 
sucesso da implementação das componentes do PEDU desde a sua génese, validando as 
contribuindo diretamente na elaboração e conteúdo deste documento. Isto é, o sucesso da 
implementação da estratégia delineada no PEDU depende do envolvimento das pessoas 
que irão executá-la, mantendo os envolvidos alinhados e capacitados a pensar 
sistematicamente sobre o futuro e não somente as ações do presente.  
Deverá ser preparada uma comunicação clara e efetiva para todo o Município, agentes 
locais, cidadãos, empresas, entre outros, para que cada um conheça a sua parte no todo, 
que se comprometa com os objetivos e que esteja informado das suas responsabilidades. 
A implementação e gestão do PEDU deve ser um processo contínuo dentro da estrutura 
municipal e no âmbito desse processo tem que prever reuniões de análise crítica da 
estratégia e de logro de objetivos em cada um dos Planos de Ação previstos e que 
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contribuem para essa estratégia. A elaboração do PEDU implicou um trabalho de equipa que 
agregou diversas áreas funcionais e políticas do Município, sendo essa cultura de 
interdisciplinaridade essencial para atingir as metas definidas contribuindo para o resultado 
global.  
A existência de um sistema para apoiar a gestão estratégica do PEDU e que permita que os 
responsáveis a sua gestão implica a criação e monitorização de indicadores, metas e ações 
mais detalhadas e de análise mais “fina” do que os previstos ao nível da candidatura nas 
suas diferentes vertentes devendo ser garantido a implementação do que foi efetivamente 
estruturado e definido no PEDU, possibilitando uma monitorização e reavaliação constante 
da estratégia de desenvolvimento urbano. 
É importante ressaltar que o horizonte temporal para a implementação do PEDU é bastante 
alargado, pelo que apesar de estarem definidas ações específicas no âmbito da Mobilidade 
Urbana Sustentável, Regeneração Urbana e Ação Integrada para as Comunidades 
Desfavorecidas, deverá existir a possibilidade de gerir estes planos com algum grau de 
dinamismo, e que por isso, ajustamentos das medidas e medidas corretivas serão 
necessárias na trajetória do Município de Vila do Conde que permita adaptar a estratégia 
definida neste documento a um mundo em constante evolução.  

 
E. Objetivos e definição da estratégia; 

 
A distribuição equilibrada da população e riqueza, numa sociedade e num espaço socialmente 
inclusivo são grandes desafios. Os pilares desta orientação estratégica passam por uma 
maior convergência, pela diminuição das desigualdades e pelo aumento da coesão com o 
propósito, mobilizador, de assegurar uma maior competitividade e qualidade de vida. 
Dentro da AMP, Vila do Conde apresenta a dimensão ideal e as características geográficas 
essenciais para experimentar com sucesso o novo paradigma de crescimento sustentável 
assente numa economia mais eficiente na utilização dos recursos naturais e cumpridora das 
metas estabelecidas na estratégia Europa 2020, nomeadamente no que diz respeito: 

i) ao apoio para a transição para uma economia assente num baixo nível de emissões 
de carbono; 

ii) à promoção de uma maior adaptação às alterações climáticas e à prevenção dos 
riscos naturais que delas resultam; 

iii) à proteção do ambiente e à promoção de uma utilização sustentável dos recursos;  
iv) à promoção de transportes sustentáveis e à eliminação dos estrangulamentos nas 

principais infraestruturas da rede.  
 
Esta estratégia está em linha com a preconizada pela AMP 2020, que reflete o compromisso 
entre o referencial da Europa 2020, as novas orientações da Política de Coesão e as 
estratégias nacional e regional, estão sintetizadas três linhas de orientação, denominadas 
de "crescimentos", que ditam a visão para a AMP em 2020: 

A. Crescimento Inteligente 

Município que alavanca a sua posição estratégica no dinamismo económico e empresarial, 
voltado para as exportações de produtos e serviços e a internacionalização, através de 
atividades inovadoras e de alto valor acrescentado, assumindo-se como polo dinamizador e 
integrador capaz de reforçar, expandir e ancorar as redes de inovação. A estratégia de 
desenvolvimento económico assumida pelo Município, tem no empreendedorismo e o 
emprego, vetores que têm merecido uma particular atenção por parte do executivo, tendo 
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tomado iniciativas de promoção económica e atração de investimento como a elaboração de 
um Guia de Apoio ao Investimento, sendo uma ferramenta inovadora para informação a 
prestar aos potenciais investidores e na agilização de procedimentos, com a evidente 
consequência do aumento de condições para uma desejada animação da economia do 
Município. A instalação de novas empresas e a manutenção das já existentes, são uma 
preocupação permanente do Executivo uma vez que asseguram o indispensável dinamismo 
económico e aumentam os índices de empregabilidade. Como Fatores de Atratividade, para 
além das zonas industriais já existentes e implantadas, Vila do Conde detém no seu território 
um conjunto de propriedades ainda disponíveis para a instalação de novos investimentos e 
consequente criação de emprego. Implementou-se Equipa Técnica Municipal destinada a 
prestar todo o apoio à criação e/ou instalação de novas empresas, estando para tal o 
Município disponível para prestar acompanhamento a projetos de investimento. Pretende-se 
ainda o fomento da cooperação empresarial com a realização de fóruns e feiras 
empresariais, que constituem locais e momentos de partilha onde os empresários podem 
promover os seus produtos e serviços ao nível local, nacional e internacional. A marca “Vila 
do Conde” deverá ser potenciada enquanto marca distintiva e transversal, promovendo 
também ao nível dos negócios uma identidade própria que diferencie e valorize o Município. 
O turismo como motor da cultura, do emprego e da integração na região de Lisboa, 
projetando o património de um passado rico em novas e modernas formas de 
empreendedorismo, com valências de reciprocidade entre os domínios da afirmação cultural 
do concelho e da renovação do seu tecido empresarial/serviços. Integrar nos circuitos 
turísticos do Turismo do Porto e Norte de Portugal os motivos do artesanato, gastronomia, 
património, a natureza, as rotas constituem uma importante alavanca para fomentar e 
sustentar o desenvolvimento económico e social local. Com esta estratégia pretende-se 
valorizar das atividades económicas do comércio tradicional e o desenvolvimento de 
condições para o investimento e a criação de riqueza e de emprego. O Município de Vila do 
Conde deverá tirar partido das acessibilidades e sua proximidade à cidade do Porto para 
valorizar a existência na região de outros motivos de interesse e a importância da sua 
complementaridade. Desta forma, é possível criar uma oferta diversificada de produtos 
turísticos que permite aumentar a atratividade turística do Norte. 

B. Crescimento Sustentável 

Município saudável, eficiente, multigeracional e em diálogo com o Atlântico e a Europa. Pela 
sua posição geográfica, dimensão cultural e ambiental, e, pela diversidade e valor do seu 
património natural e paisagístico afirma-se enquanto espaço cosmopolita, atrativo e de 
qualidade de vida onde, com o uso do conhecimento e da inovação, será evitada a 
delapidação dos recursos naturais. 

A mobilidade urbana sustentável constitui uma questão fundamental na construção de um 
modelo de desenvolvimento urbano que enquadre os atuais desafios económicos, sociais e 
ambientais. Neste sentido as medidas e ações a implementar devem contribuir, de forma 
eficiente e sustentada, para uma melhoria da qualidade do ambiente urbano. Oferecer uma 
estrutura ecológica relevante para a vivência e a visitação, reforçando a valência residencial 
da cidade através da fruição pela população de espaços de lazer e desportivos inseridos em 
zonas verdes atrativas e da valorização de preocupações de eficiência na gestão pública dos 
espaços e equipamentos. 

Pretende-se assim, promover os objetivos do desenvolvimento sustentável e da estratégia 
«Europa2020», apoiando a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos 
os setores e racionalizar os consumos energéticos nas redes de equipamentos públicos e 
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coletivos com adoção de políticas de eficiência energética. Introduzir programas locais de 
iluminação pública inteligente, com menores custos associados. Este eixo visa, ainda, 
melhorar as acessibilidades ao Município, bem como criar condições efetivas à melhoria da 
circulação interna, potenciando as soluções coletivas mais saudáveis e amigas do ambiente, 
mantendo e reorganizar os transportes urbanos em articulação com a AMP. 

Incrementar o ciclo do espaço urbano atrativo, usando a capacidade de atração populacional 
do concelho como argumento para sustentar uma reorientação progressiva em qualidade do 
modelo de vida oferecido, melhorando as condições de vida de todos os cidadãos. Neste 
contexto, o Município tem como objetivo promover e regenerar a estrutura urbana no sentido 
de a modernizar, ordenar e tornar mais funcional e compatível com as exigências associadas 
à melhoria da qualidade de vida e do bem-estar social. 
Este esforço é centrado na requalificação do espaço público e promoção da melhoria e 
renovação do parque habitacional. 
A prossecução da estratégia de desenvolvimento passa pela consolidação do núcleo urbano 
e de um conjunto de espaço definidos nas ARUs que deverão assumir funções de 
centralidade e atratividade no espaço urbano definindo novos percursos de utilização e 
perceção que deverão ter o enquadramento urbanístico e arquitetónico adequado. 
Pela importância que representa para a identidade de Vila do Conde enquanto comunidade, 
é de realçar a prioridade associada à requalificação e valorização do património e bairros 
que integram as comunidades piscatórias. 
 

C. Crescimento Inclusivo 

Município inclusivo, com políticas e práticas sociais, educativas e culturais ancoradas na 
concertação estratégica intermunicipal para a promoção do acesso ao emprego, à educação 
e à aprendizagem ao longo da vida, para o desenvolvimento das competências das 
populações e das organizações, para o empreendedorismo social sustentável, o combate à 
pobreza e às vulnerabilidades económicas e sociais. 

Ao nível da intervenção social, o Município de Vila do Conde não se confina ao papel passivo 
de dar apoios, muitas vezes de forma inconsequente, intervindo ativamente, promovendo 
políticas sociais de apoios aos mais vulneráveis, visando a sua integração e qualificação, 
com especial enfoque nos desempregados. Para tal é importante continuar a trabalhar de 
forma articulada com as outras instituições com competências nestas áreas, promovendo 
nomeadamente um rastreio constante de todas as situações carenciadas. O propósito tem 
sido reforçar a inclusão e a coesão da sociedade e permitir a todos os cidadãos gozarem de 
igualdade de oportunidades e de acesso à cidadania ativa, à qualificação e educação e à 
inserção social e profissional. O apoio a idosos é um tema ao qual o Município tem dado 
especial relevância. 
Os investimentos são especialmente dirigidos para inclusão social ativa, desenvolvimento 
local e social, melhoria do acesso a serviços e para a igualdade de oportunidades e combate 
às discriminações. 

O emprego constitui uma dimensão fundamental para elevar a dignidade dos cidadãos, para 
a sua inserção social e para a promoção da riqueza. Pretende-se criar mecanismos em 
parceria com as várias instituições públicas e privadas facilitadoras do espírito 
empreendedor. 

 



16 
 

F. Identificação das prioridades de investimento 
 
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Vila do Conde pretende 
contratualizar com o Programa Operacional Regional as prioridades de investimento inscritas 
no Eixo 5. Sistema Urbano, designadamente:  

 PI 4.5 - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para a globalidade da área 
do Município, nomeadamente, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável, investindo em medidas que incrementam os modos suaves (bicicleta e 
pedonal), através da construção de redes de ciclovias ou vias pedonais assim como 
a eliminação de pontos de acumulação de acidentes que envolvem peões e ciclistas. 
Encontram-se previstos investimentos para eliminação de barreiras arquitetónicas em 
espaço público por forma a beneficiar a circulação pedonal. Prevê-se o reforço da 
integração multimodal para os transportes urbanos públicos coletivos de passageiros 
através da melhoria das soluções de bilhética integrada. Está prevista a estruturação 
de corredores urbanos de procura elevada, nomeadamente, priorizando o acesso à 
infraestrutura por parte dos modos suaves, criando corredores específicos e ligações 
complementares que têm como objetivo desviar o trânsito do centro da cidade. Estão 
ainda previstas ações específicas no âmbito da implementação de estruturas e 
equipamentos de transporte elétricos e mais amigos do ambiente. Ao nível das TIC a 
adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real. Prevê-se ainda 
uma aposta em sistemas de transporte flexível e mobilidade elétrica.  

 PI 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 
cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, por forma a 
reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído, investindo em 
medidas que contribuam para a preservação do património edificado, nomeadamente 
a reabilitação de edifícios públicos, que estejam abrangidos pelas Áreas de 
Regeneração Urbana (ARU). Está prevista também a requalificação de espaços 
públicos, nomeadamente ao nível de intervenções em via pública e espaços verdes. 
O PEDU prevê ainda intervenções para a reabilitação de imóveis privados, abrindo a 
possibilidade de os munícipes acederem a fundos que financiem as operações de 
reabilitação.  

 PI 9.8 - Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das 
comunidades desfavorecidas de uma zona urbana com características 
socioeconómicas, nomeadamente alta prevalência de desemprego de longa duração, 
incidência de fenómenos de pobreza e baixo nível de escolarização e abandono 
escolar e violência doméstica. Enquadradas no Plano de Ação Integrado para 
Comunidades desfavorecidas, estão previstas a reabilitação de bairros sociais e 
espaços públicos adjacentes, assim como equipamentos de utilização coletiva. 

 PI 9.1. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades 
e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade. Estão previstas no Plano de 
Ação Integrado para Comunidades desfavorecidas um conjunto de medidas imateriais 
que potenciam, enquadram e justificam os investimentos materiais previstos na PI 9.8. 
Estão assim previstas, ações de formação e sensibilização com vista a prevenir a 
violência doméstica e atividades ocupacionais para idosos, ações de formação em 
capacitação familiar e parental, formação específica no desenvolvimento de 
competências pessoais para a empregabilidade, iniciativas de apoio ao 
empreendedorismo. 

 



CONTRIBUTO DO PEDU DE VILA DO CONDE DE PARA O PLANO REGIONAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - NORTE 

Orientações Estratégicas do PRONT-N 

 Orientações estratégicas da política de promoção e qualificação urbana Orientação estratégica para o Sistema de Conectividades 

Objetivos Estratégicos PEDU VILA DO 
CONDE 

As cidades devem 
constituir-se 
enquanto espaços 
favoráveis à 
criatividade e à 
inovação com 
base nos recursos 
que possuem, 
produzem ou 
atraem e nas 
formas de 
organização que 
promovem ou 
estabelecem 

As cidades devem 
constituir espaços 
de cidadania, 
coesão e 
identidade 
cultural, tornando 
mais eficientes os 
proc.de 
participação, 
integração e 
valorização 
patrimonial e 
combatendo os 
fatores geradores 
de exclusão 

As cidades devem 
ser espaços de 
qualidade 
ambiental e bem-
estar, 
promovendo 
formas sustent.de 
uso dos recursos, 
de mobilidade e 
de paisagem, e 
condições 
adequadas de 
acesso à 
habitação e aos 
equipamentos e 
serviços 

A 
regeneração 
urbana CH 
das cidades 
e dos bairros 
degradados, 
deve 
sustentar-se 
em ações 
públicas e 
apoio às 
iniciativas 
dos 
particulares 

Nas áreas centrais 
ou históricas, deve 
fomentar-se a 
implant.de 
atividades 
comercias e de 

serviços 
inovadores, 
visando o reforço 
da atratividade 
urbana e a 
valorização dos 
tecidos urbanos 
antigos e a 
qualidade histórica 
e patrimonial 

Promover o 
aumento da 
mobilidade 
sustentável 
de pessoas e 
mercadorias, 
a par do 
reforço da 
coesão 
interna das 
estruturas 
urbanas, 
através do 
reequilíbrio 
entre modos 
de transporte. 

Melhorar 
substancialmente a 
qualidade urbana das 
nossas cidades através 
da conjugação de 
esforços entre a 
reestruturação/ 
qualificação dos 
espaços-canal e novas 
políticas de mobilidade 
sustentável, em 
paralelo com a 
qualificação dos 
espaços das grandes 
concentrações 
residenciais 

Promover os transportes 
públicos coletivos e 
individuais, atuando quer 
sobre a dimensão 
empresarial do sector 
quer sobre a procura de 
transportes maximizando 
a utilização da oferta já 
disponível e tendo em 
vista melhorar a 
repartição modal com 
diminuição da 
dependência dos 
cidadãos e das 
organizações do 
transporte individual 
motorizado. 

P
M

U
S 

 

Incrementar o uso do transporte 
público   *   *   

Reforçar a mobilidade pedonal   *   * *  
Aumentar a mobilidade em bicicleta   *   * *  
Promover a mobilidade elétrica   *   * *  
Facilitar a distribuição de 
mercadorias   *     * 

Gerir a mobilidade   *   * * * 
Promover as condições de segurança   *    * * 

P
A

R
U

  

Valorizar a área central da cidade 
tendo em vista o equilíbrio urbano e 
a qualidade de vida das populações 

 * *      

Promover a vitalização urbana, social 
e económica 

* * *      

Recuperar o parque habitacional 
existente  * * * *    

Qualificar a oferta de equipamentos    * * *    
Revitalizar os espaços públicos  *  * *    

P
A

IC
D

 

Reforçar a inclusão social  *  *     
Dinamizar a economia social * * * * *    
Promover o empreendedorismo 
social 

* *  * *    

Reabilitar a habitação social e os 
espaços públicos adjacentes    * *    



 

CONTRIBUTO DO PEDU DE VILA DO CONDE PARA O PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE 

Objetivos Estratégicos e Transversais POR Norte 

Objetivos Estratégicos PEDU VILA DO 
CONDE 

Intensificação 
tecnologia da 
base produtiva 

Valorização 
económica de ativos 
e recursos 
intensivos em 
território 

Melhoria do 
posicionamento 
competitivo à escala 
global 

Consolidação de 
um sistema urbano 
policêntrico 

Promoção da 
empregabilidade de 
públicos e 
territórios-alvo 

Acréscimo de 
qualificação de todos 
os segmentos da 
população 

Melhoria da eficácia e 
da eficiência do 
modelo de governação 

P
M

U
S 

 

Incrementar o uso do transporte 
público    *    

Reforçar a mobilidade pedonal    *    
Aumentar a mobilidade em bicicleta 

   *    

Promover a mobilidade elétrica    *    
Facilitar a distribuição de 
mercadorias    *    

Gerir a mobilidade    *    
Promover as condições de segurança    *    

P
A

R
U

  

Valorizar a área central da cidade 
tendo em vista o equilíbrio urbano e 
a qualidade de vida das populações 

   *    

Promover a vitalização urbana, 
social e económica 

 *  *    

Recuperar o parque habitacional 
existente    *    

Qualificar a oferta de equipamentos     *    
Revitalizar os espaços públicos    *    

P
A

IC
D

 

Reforçar a inclusão social     * *  
Dinamizar a economia social  *   * *  
Promover o empreendedorismo 
social     * *  

Reabilitar a habitação social e os 
espaços públicos adjacentes      *  

 

 

 



CONTRIBUTO DO PEDU DE VILA DO CONDE PARA A ESTRATÉGIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL AMP 2020 

Objetivos Estratégicos AMP 2020 

Objetivos Estratégicos PEDU VILA DO 
CONDE 

OT1 
Reforçar a 
investigação 
e desenvol-
vimento 
tecnológico 
e a inovação 

OT2 
Melhorar 
acesso TIC 

OT3  
Reforçar 
competi-
tividade 
das PME 

OT4  
Apoiar a 
transição 
para uma 
economia 
de baixo 
teor de 
carbono 
em todos 
os setores 

OT5 
Promover 
a 
adaptação 
às 
alterações 
climáticas 
e a 
prevenção 
e gestão 
de riscos 

OT6 
Preservar 
e proteger 
o 
ambiente 
e 
promover 
a 
utilização 
eficiente 
dos 
recursos 

OT7 
Promover 
transportes 
sustentáveis 
e eliminar 
estrangulam
entos nas 
principais 
infraestrutur
as das redes 

OT8  
Promover a 
sustenta-
bilidade e a 
qualidade 
do emprego 
e apoiar a 
mobilidade 
dos 
trabalhador
es 

OT9  
Promover a 
inclusão 
social e 
combater a 
pobreza e a 
discrimi-
nação 

OT10 
Investir na 
educação, 
na 
formação e 
na 
formação 
profissional 
para a 
aquisição de 
competênci
as e a 
aprendizage
m ao longo 
da vida 

OT11 
Reforçar a 
capacidade 
instituciona
l das 
autoridades 
públicas e 
das partes 
interessada
s e a 
eficiência 
da 
administraç
ão pública 

P
M

U
S 

 

Incrementar o uso do transporte 
público    * *  *     

Reforçar a mobilidade pedonal    * *  *     
Aumentar a mobilidade em bicicleta    * *  *     
Promover a mobilidade elétrica     *  *     
Facilitar a distribuição de mercadorias     *  *     
Gerir a mobilidade    * *  *     
Promover as condições de segurança     *  *     

P
A

R
U

  

Valorizar a área central da cidade 
tendo em vista o equilíbrio urbano e a 
qualidade de vida das populações 

   * *       

Promover a vitalização urbana, social e 
económica   * * *    *   

Recuperar o parque habitacional 
existente     *       

Qualificar a oferta de equipamentos      *       
Revitalizar os espaços públicos     *       

P
A

IC
D

 

Reforçar a inclusão social         *   
Dinamizar a economia social  *       *   
Promover o empreendedorismo social   *      * *  
Reabilitar a habitação social e os 
espaços públicos adjacentes         *   

 



CONTRIBUTO DO PEDU DE VILA DO CONDE PARA O PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

Objetivos Estratégicos PDM (RCM 166/95) 

Objetivos Estratégicos PEDU VILA DO 
CONDE 

Concretizar 
uma política 
de 
ordenament
o do 
território 
que garanta 
as 
condições 
para um 
desenvolvi
mento 
equilibrado 

Estabelecer 
uma estrutura 
espacial para 
o território, a 
classificação 
dos solos, os 
perímetros 
dos 
aglomerados 
urbanos e os 
indicadores 
urbanísticos 

Definir 
princípios e 
regras de uso, 
ocupação e 
transformaçã
o do solo, 
designadame
nte os 
relativos ao 
licenciamento 
de obras e 
loteamentos 

Estabelecer 
princípios para a 
programação e 
racionalização da 
expansão urbana, 
de forma adequada 
às necessidades da 
população e à 
instalação de 
atividades 
económicas, 
favorecendo um 
desenvolvimento 
socioeconómico 
equilibrado 

Proteger os 
espaços 
agrícolas, 
florestais, de 
interesse 
paisagístico e 
ambiental, 
ordenando a 
estrutura 
verde e 
natural, 
territorial e 
urbana 

Promover a 
salvaguarda 
e 
recuperação 
do 
património 
arqueológic
o, 
arquitetónic
o, cultural, 
natural e 
ambiental 

Estabelecer 
orientações para a 
estruturação das 
redes viárias e 
ferroviárias e dos 
sistemas de 
infraestruturas 
básicas, assim como 
as referentes aos 
equipamentos 
educativos, 
culturais, 
desportivos e 
sociais 

Definir princípios 
e fornecer 
indicadores para 
o planeamento, 
designadamente 
para a elaboração 
de outros planos 
de nível 
municipal, 
intermunicipal, 
regional e 
nacional 

Servir de 
enquadra
mento à 
elaboraçã
o dos 
planos de 
atividades 
do 
município 

P
M

U
S 

 

Incrementar o uso do transporte 
público       *   

Reforçar a mobilidade pedonal       *   
Aumentar a mobilidade em bicicleta       *   
Promover a mobilidade elétrica       *   
Facilitar a distribuição de mercadorias       *   
Gerir a mobilidade *      *   
Promover as condições de segurança       *   

P
A

R
U

  

Valorizar a área central da cidade 
tendo em vista o equilíbrio urbano e a 
qualidade de vida das populações 

 * * *      

Promover a vitalização urbana, social e 
económica *   *      

Recuperar o parque habitacional 
existente   *       

Qualificar a oferta de equipamentos    *    *   
Revitalizar os espaços públicos   *       

P
A

IC
D

 

Reforçar a inclusão social          
Dinamizar a economia social          
Promover o empreendedorismo social          
Reabilitar a habitação social e os 
espaços públicos adjacentes   * *      

 

 


