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G. Componentes dos Planos de Ação Aplicáveis 

 

ii) Plano de Ação de Regeneração Urbana 
 

Objetivos estratégicos 

A regeneração urbana assume-se hoje como uma componente indispensável da política das 
cidades e da política da habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de 
requalificação e revitalização das cidades, em particular das suas áreas mais degradadas, e 
de qualificação do parque edificado, procurando um funcionamento globalmente mais 
harmonioso e sustentável e a garantia, para todos, de uma habitação condigna. 

Assim, a regeneração urbana assume uma perspetiva da obtenção de elevados padrões de 
qualidade de vida urbana e reforço de comunidades locais proactivas, devevendo promover 
a utilização e adaptação de edifícios públicos e de habitação e a criação e requalificação de 
espaços, saudáveis e ambientalmente sustentáveis. 

Neste sentido o conjunto de medidas e ações a desenvolver e a implementar devem 
contribuir, de forma eficiente e sustentada, para uma melhoria da qualidade do ambiente 
urbano – e.g. qualidade do ar, ruído, acessibilidades e mobilidade sustentável, proteção da 
saúde pública, desenvolvimento humano e relacionamento entre as pessoas, redução da 
pegada carbónica e promoção da economia local. 

No Município de Vila do Conde forma adotadas estratégias, refletindo processos de 
urbanização e as dinâmicas residenciais, sociais e económicas levadas a cabo nos últimos 
anos e que visam: 

 Regenerar de áreas urbanas centrais, antigas, degradadas e desocupadas: Algumas 
áreas urbanas centrais, antigas e densas, ficaram abandonadas, degradadas e 
desocupadas. Perderam residentes e a centralidade comercial e de serviços que as 
caracterizava e individualizava. O sentido de cidadania e de pertença a uma 
comunidade urbana ficam debilitados. Para a construção da identidade, estes 
contextos urbanos são estratégicos, pela carga simbólica que podem ter, pelo 
património edificado e cultural que encerram e pela atratividade urbana que podem 
potenciar (para o turismo e para a atracão residencial, de talentos e de novos 
residentes). Também aqui, por vezes, a vulnerabilidade social manifesta-se, em 
termos de desemprego, envelhecimento e fracos níveis de capacitação escolar. 

 Intervir em áreas de exclusão social: que são grandes focos de concentração de 
problemas sociais, criando grandes concentrações de exclusão e pobreza, em guetos 
mais ou menos fechados, ou assumindo uma estrutura espacial mais fragmentada. 
Alguns destes territórios evidenciam uma estrutura social muito fragilizada, ora pelo 
envelhecimento, ora pelo desemprego, ora pelos baixos níveis de escolaridade da 
população residente. Hoje em dia, os contextos urbanos fortemente vulneráveis 
socialmente são normalmente pouco sustentáveis ambientalmente; 

 Tornar as áreas urbanas mais amigas dos idosos: os processos de envelhecimento 
da população residente, obrigam a repensar a cidade para o usufruto dos idosos. As 
cidades foram criadas para uma estrutura etária relativamente equilibrada, no entanto, 
num futuro próximo, elas vão ser vividas sobretudo pela terceira e quarta idade. Nesse 
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sentido, e preciso desenvolver uma estratégia municipal dirigida a esta mudança 
estrutural. Um passo relevante foi dado através da elaboração de um Plano Municipal 
para a Melhoria da Acessibilidade, que constitui uma ferramenta de gestão do espaço 
público, contribuindo para a criação de um espaço público mais acessível para todos. 

 Regeneração de áreas urbanas mono-residenciais que surgiram fruto da expansão 
urbana dos últimos trinta anos que seguiu um modelo de povoamento disperso que 
fez proliferar áreas mono-residenciais, por vezes insuficientemente servidas por 
comércio e serviços e muito dependentes em termos de mobilidade do automóvel. 
Nestas áreas urbanas residenciais, a qualidade de vida, o sentido de comunidade e 
os atuais desafios de sustentabilidade são comprometidos. Quando estes contextos 
urbanos são simultaneamente vulneráveis socialmente, os problemas agudizam-se. 

Preconizam-se neste âmbito um conjunto de medidas que permitam satisfazer os objetivos 
suprarreferidos, tais como o aumento da eficiência energética, melhoria do comportamento 
térmico, acústico e qualidade do ar interior dos edifícios, a utilização de energias renováveis, 
o aproveitamento das águas pluviais, gestão sustentável de resíduos, a remoção de 
materiais perigosos dos edifícios e equipamentos públicos, a criação e requalificação de 
espaços verdes, a requalificação e reconversão de zonas industriais abandonadas, a 
melhoria das acessibilidades e a implementação de sistemas da mobilidade sustentável e a 
formação de colaboradores municipais para as questões da sustentabilidade energético-
ambientais. 

A publicação do Dec-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, com a recente alteração ao Regime Jurídico, e a publicação, a 30 de maio de 
2014, da Lei de Bases Gerais da Política de Solos, de Ordenamento do Território e de 
Urbanismo, abre a possibilidade aos Municípios de agilizarem os processos de reabilitação 
urbana em Áreas de Reabilitação Urbana de forma faseada, dando continuidade a um 
programa ambicioso de remodelação urbana do Núcleo Antigo levado a efeito pela Autarquia 
e que agora se alarga ao Concelho, naquilo que constituirá um estímulo adicional para a 
recuperação do parque edificado, para a revitalização do comércio tradicional, e para a 
captação de novas atividades económicas, bem como para a fixação de novos públicos.  

 

Assim, foram delimitadas seis ARU, com seguintes caraterísticas: 

ARU  
 Edifícios construídos 

até 1960 (%) 

Vila do Conde e Azurara 26,2 

Macieira 27,9 

Malta 23,7 

Mosteiro 16,0 

Vairão 54,5 

Vila Chã 58,5 
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 ARU Vila do Conde e Azurara 

O Centro Histórico de Vila do Conde é pontuado por monumentos notáveis. O seu acervo 
arquitetónico e urbanístico, constituído pelo traçado gótico da cidade antiga, traçado que foi 
sucessivamente complementado no período barroco e novecentista, encontrava-se 
fortemente degradado nos anos 80, por força da transferência dos principais serviços 
públicos, para áreas urbanas de expansão mais recente.  

Vila do Conde apresentava nessa altura um aspeto degradado. O comércio era praticamente 
inexistente uma vez que os estabelecimentos comerciais, que perderam a sua clientela com 
a deslocação dos serviços públicos, procederam ao encerramento dos espaços na área do 
Centro Histórico, mudando-se para as áreas novas. 

Perante esta situação de um Centro Histórico vazio e depauperado, a Camara Municipal 
elaborou um piano faseado da regeneração urbana, estando concluídas as três primeiras 
etapas. Na primeira fase foram desenvolvidos esforços e projetos no sentido de melhorar as 
condições de habitabilidade, estabelecendo-se como princípio que a Camara Municipal 
deveria avançar com intervenções exemplares em edifícios de sua propriedade que se 
encontravam arruinados. 

Na segunda fase, que decorreu entre 1995 e 2001, houve um forte investimento no espaço 
público resultantes da candidatura ao PPU - Projeto Piloto Urbano - e outras intervenções, 
das quais se destaca a recuperação do antigo Casino para a instalação do Centro da 
Juventude. 

A terceira fase, que podemos designar por fase de consolidação do projeto, decorre desde 
2000 até à atualidade.  

Foram recuperadas a Casa de S. Roque - Solar urbano do seculo XVI - para instalação de 
uma Residência Universitária e Galeria de Arte Cinernatica em parceria, com a intenção de 
introduzir novas habitantes na área do Centro Histórico; realizou-se a recuperação e 
ampliação da Casa de S. Sebastião - Solar urbano para instalação do Arquivo, Museu 
Municipal e Jardim de S. Sebastião; a Casa Museu José Réqlo; a Casa de Antero de Quental; 
recuperação do antigo Cine Teatro Neiva, agora transformado em Teatro Municipal e a 
continuação do arranjo da Zona Ribeirinha/Frente Marítima em parceria com o instituto 
Marítimo Portuário e programas comunitários. 

As ações empreendidas no âmbito da regeneração urbana da área central de Vila do Conde, 
foram parcialmente suportadas pela FEDER com o resultado da aplicação do programa 
QREN português (ON.2 - o Novo Norte), coordenada pala CCDR-N. 

Estas ações no âmbito da reabilitação urbana inverteram o processo de degradação 
instalado, e foram distinguidas par várias entidades. 

Os trabalhos executados no âmbito de regeneração urbana da área central, foram publicados 
em diversas revistas de Arquitetura e Urbanismo. 

As realizações levadas a efeito têm merecido uma atenção especial da comunidade 
científica, universitária e dos meios audiovisuais com grande sucesso e repercussão nestes 
meios. De facto, as iniciativas postas em prática revestem-se de um princípio de aplicação 
muito difícil, mas bastante inovadora, ancorado na estratégia de transformar a cidade a partir 
do conceito de abordagem integrada. 
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As intervenções no edificado de raiz histórica, a requalificação no espaço, tendo em atenção 
todas as preexistências e a formulação de programas funcionais de utilização de edifícios 
que atendem as intenções dos agentes culturais, organizados em associações provenientes 
da sociedade civil, consegui criar condições para reverter a degradação, conduzindo a 
regeneração urbana para a consolidação de uma estrutura criativa nesta cidade milenar. 
Este movimento tem dado a origem a uma curiosidade manifestada par visitas de professores 
e alunos de várias faculdades de arquitetura. 

Em Dezembro de 2014 as ações levadas a efeito pela Camara Municipal de Vila do Conde 
na sua área central, foram distinguidas com o Prémio de desenvolvimento regional 
promovido pela agência de desenvolvimento regional entidade que superintende o 
financiamento dos projetos candidatos aos fundos europeus. 

A área parcialmente abrangida pela ARU de Vila do Conde assiste já a uma série de eventos 
que asseguram a necessária dinamização do tecido urbano no que concerne à realização 
de eventos de caracter socio- cultural. 

É longa a lista das associações ou cooperativas culturais presentes na área central da 
cidade, que aqui, de uma forma regular, apresentam as suas produções. Assim, verifica-se 
com particular relevo as seguintes: a Cooperativa de Curtas Metragens que organiza o 
Festival de Curtas Metragens, a Associação Cultural Circular, que organizara o Festival 
Circular, o Teatro de Formas Animadas Lafontana, o Conservatório de Música, a Escola de 
Dança, a Associação cultural Nuvem Voadora que promove regularmente performances, a 
Associação para as artes do circo Corda Bamba que organiza regularmente o Festival de 
Artes Circenses – Cata-Vento. 

Vila do Conde está integrada na Rede de Museus que compreende, designadamente em 
área rural, o Museu da Agricultura na freguesia de Vairão, na área urbana o Museu das 
Rendas de Bilros, o Museu da Alfândega e da Construção Naval em Madeira, etc... 

A Câmara Municipal deu já corpo à realização de um conjunto de eventos estruturados com 
factores de atractividade da população exterior, a Feira de Artesanato, a realização de uma 
Feira de Gastronomia que constitui já uma referência importante na divulgação dos temas 
da culinária e produtos tradicionais, promovendo também a realização de feiras temáticas 
distribuídas ao longo do calendário anual. 

A delimitação da ARU dá continuidade e novo alento, com incentivos adicionais à atividade 
de recuperação de edifícios e espaço público, que foi desenvolvida a partir do Gabinete do 
Centro Histórico. O núcleo antigo de Vila do Conde e Azurara, resultado de seculos de 
vivência e transformação, está sujeito a um processo de degradação que importa combater 
e, que põe em risco importantes valores específicos desta área, reconhecida pela sua 
qualidade arquitetónica e paisagística, bem como pela necessidade de lhe imprimir novas 
dinâmicas, com a dinamização dos espaços, o comércio de proximidade ou a instalação de 
novos públicos. 

A defesa desta área central da cidade e fundamental para o equilíbrio do meio urbano e da 
qualidade de vida das populações e é igualmente determinante para assegurar a sua 
vitalização quer social quer económica. 

O núcleo antigo, pela sua génese consolidada ao longo de seculos, dispõe de uma grande 
capacidade de resistência. Apesar das enormes agressões perpetradas, muitas vezes de 
forma extensa, a diversidade e riqueza dos seus componentes arquitetónicos permitem 
assegurar a manutenção de parcelas do tecido histórico, tendentes a assumirem-se como 
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parâmetros exemplares para reversão das áreas degradadas através de operações 
regeneradoras do tecido urbano destruído ou afetado por construções desqualificadas. 

O núcleo antigo de Vila do Conde e Azurara possui ainda um elevado número de edifícios 
degradados, alguns dos quais em ruína que afetam a imagem de conjunto urbano. Subsistem 
enormes desafios para ultrapassar, sobretudo aqueles relacionados com a recuperação do 
edificado doméstico ocupado por agregados familiares de poucos rendimentos, que a crise 
instalada veio acentuar. Estimando-se que o edificado antigo (com mais de 56 anos) seja de 
26,2% na ARU de Vila do Conde e Azurara.  

A reversão deste processo assenta num trabalho longo e continuo num contexto urbano de 
profunda degradação a nível do edificado, Com esta delimitação o município pretende criar 
um conjunto de incentivos e apoios aos particulares e agentes económicos de forma a 
conservar e valorizar todos os edifícios, preservando a imagem do núcleo antigo e fixando 
novos públicos. 

Recuperar o parque habitacional existente, continuar a ampliar e melhorar os seus diversos 
equipamentos de apoio, assim como promover a revitalização dos vários espaços públicos 
e com isso incrementar atividades que tradicionalmente neles tem lugar são alguns dos 
objetivos desta iniciativa. 

A área territorialmente delimitada engloba o Núcleo Antigo de Vila do Conde e Azurara, que 
se alarga à frente ribeirinha até à capela da Srª da Guia e os Jardins da Avenida Júlio Graça, 
é justificada pela necessidade de continuar a intervenção integrada através de uma operação 
de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio. 

A proposta de delimitação da ARU subdivide se em duas ações de nível e profundidade 
diferentes: 

Uma operação de reabilitação urbana, simples dirigida principalmente a reabilitação do 
edificado, tendo em conta que nesta área designada por intervenção simples grande parte 
do espaço publico já foi objeto de intervenção de recuperação urbana ou não apresenta 
necessidade urgente de intervenção. 

Quatro áreas de intervenção sistemática representadas por questões urbanas de significado 
diferente, designadas por intervenção no eixo comercial da área central de Vila do Conde, 
intervenção nas vias situadas no limite Poente do Centro Histórico, intervenção na Azurara 
e intervenção na zona ribeirinha. 

A área que consiste naquilo que designamos por eixo comercial da área central de Vila do 
Conde, incindindo em zonas não homogéneas, nas quais estão centradas as atividades 
principais do comércio tradicional, em local onde o espaço público ainda não foi 
intervencionado, (Avenida José Régio),e em local onde já foram efetuadas obras de 
reabilitação (Praça de S. João e Avenida 25 de Abril) a que se junta a Rua Dr. João 
Canavarro, artéria importante que conduz à Alameda dos Descobrimentos e área envolvente 
do tribunal e se prolonga para os Jardins da Avenida Júlio Graça. 

Será objeto desta intervenção a realização sistemática de obras no espaço público e no 
edificado, procedendo-se à reabilitação dos espaços exteriores, prevendo-se igualmente a 
realização de obras nos edifícios. Nesta modalidade será dada uma ênfase muito especial 
aos elementos urbanos usados correntemente como indicadores de qualidade dos espaços 
de circulação pedonal. No que concerne, designadamente, à caracterização dos percursos 
pedonais enquanto tal, disciplinando o estacionamento em ordem a criar condições 
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agradáveis de conforto, tornando atrativo o usufruto de um passeio público e fomentando os 
modos suaves de transporte ao longo da estrutura comercial existente e a reforçar. 

Esta ação visa sobretudo a requalificação do espaço urbano enquanto fator de valorização 
da estrutura comercial, criando mais-valias ao nível da circulação de pessoas e 
consequentemente atratividade da estrutura comercial a revitalizar. 

Este conjunto de ações de abordagem integrada terá ainda como objeto o preenchimento, 
planificado dos lotes urbanos desocupados, incindindo designadamente no espaço 
preenchido pelo muro em granito situado entre a farmácia Vital e o café Nacional, a 
remodelação construtiva do logradouro do Hotel Brasão e discoteca adjacente, a 
reconfiguração do logradouro da escola de rendas e a ocupação da área fronteira ao Teatro 
Municipal. 

Sendo historicamente uma rua de grande importância nas atividades do comércio local, 
preconiza-se uma intervenção ativa na recuperação do edificado da Avenida José Régio 
atualmente desprovida de fatores atrativos em função da excessiva motorização do seu perfil 
e desconforto da circulação pedonal, já que constitui uma das principais entradas na cidade. 

A área do Núcleo Antigo e das Avenidas de Expansão Balnear é uma zona sujeita a fortes 
pressões no que refere à instalação de serviços e atividades terciárias, pelo que é 
fundamental a adoção de políticas de salvaguarda do espaço público enquanto fator de 
função coletiva, introduzindo fatores valorativos e apelativos à deriva e passeio citadino e à 
redução de emissões de CO2, ruído e volume de tráfego, progredindo para um ambiente 
urbano sustentável. Assim, é importante disciplinar e organizar o estacionamento automóvel, 
tendo em conta o valor pré-existente da paisagem urbana e potenciando modos suaves de 
locomoção. 

Preconiza-se a criação de três parques de estacionamento subterrâneos de 
aproximadamente 200 lugares cada, incidindo sobre três áreas disponíveis para a sua 
instalação a saber: traseiras do Teatro Municipal e Escola dos Correios; parte Norte do 
Mercado Municipal e Avª Júlio Graça. 

A zona de intervenção sistemática sobre as vias situadas no limite Poente do centro histórico, 
visa dinamizar uma abordagem de intervenção no edificado e no espaço público 
imprescindível, tendo em conta o mau estado do pavimento da área compreendida entre o 
Largo do Ribeirinho, antiga Rua da Senra, os Largos da Misericórdia e Santa Luzia e a rua 
Comendador Fernandes da Costa, antiga rua da Palha. 

Preconiza-se para esta área a extensão dos princípios que conformaram as intervenções 
nos espaços públicos da área central, no sentido de introduzir fatores de coesão urbana e 
social entre as diferentes áreas do centro histórico. 

Igual abordagem será aplicada à área do núcleo antigo de Azurara, com operações de 
regeneração centrada no largo da igreja Matriz de Azurara e na rua Américo Silva, que 
constituiu até ao seculo XIX o acesso principal à cidade. 

A área de Vila do Conde compreende ainda uma intervenção extensa na zona ribeirinha, em 
ordem a promover o tratamento de ambas as margens do Rio Ave, incidindo sobre vazios 
urbanos, área da Seca do Bacalhau junto à foz do rio, Estação Aquícola do Ave, antiga 
unidade criada no final do século XIX para povoamento dos rios do interior do país. 
Preconiza-se também o tratamento de áreas marginais do rio, que se afigura necessário uma 
vez que na prática se encontram abandonadas, constituindo depósitos de entulho em local 
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de grande beleza paisagística e ambiental. Estes terrenos, aliás antigas áreas agrícolas, 
poderão manter ou regressar à sua antiga função enquanto hortas urbanas integradas em 
zonas verdes para uso da população. 

 

Figura 1. Planta com delimitação da área de Regeneração Urbana de Vila do Conde e Azurara 

 ARUs Macieira, Malta, Mosteiró, Vairão e Vila Chã 

A Câmara Municipal, orientada para um conceito de desenvolvimento harmónico e 
humanizado do concelho e ciente da importância do seu território, pretende alargar às suas 
freguesias a politica de regeneração urbana que há mais de três décadas vem 
implementando, promovendo assim as noções de centralidade e urbanidade de um território 
marcado ao longo dos séculos pela dispersão dos aglomerados urbanos, distribuídos por 
áreas onde atividades agrícolas coexistem com atividades industriais que vieram absorver a 
mão-de-obra dispensada pela agricultura. 

Urge instituir formas de centralidade neste território criando condições ao nível de 
infraestruturas a potenciar em função das carências detetadas a nível urbano, dinamizando 
os espaços e promovendo a coesão social.  
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Estas ARU’s tem na sua composição um tecido edificado antigo (com mais de 56 anos) 
representativo: a ARU de Vila Chã tem cerca 59 %; a ARU de Vairão com cerca de 55%; a 
ARU de Macieira 28%; a ARU de Malta 24%; e a ARU de Mosteiró com cerca de 16%. 

As candidaturas que agora se apresentam visam a criação de mais cinco áreas de 
reabilitação urbana. Tendo em conta as especificidades do território concelhio, as ARU's são 
distribuídas por cinco freguesias todas situadas a sul do Rio Ave, a saber: Macieira, Malta, 
Mosteiró, Vairão e Vila Chã, a que correspondem áreas cuja requalificação urbana é 
premente tendo em conta o dinamismo e crescimento demonstrado por estas comunidades. 

As áreas de reabilitação propostas correspondem ao centro histórico das freguesias, visam 
essencialmente enquadrar e regular o desenvolvimento das dinâmicas em curso, 
introduzindo novas abordagens na requalificação do território disperso. Os locais e as 
freguesias foram elencadas em função da necessidade e obrigação de orientar e enriquecer 
o território concelhio com novas abordagens no campo dos investimentos quer municipais 
quer privados, em locais onde se pressente uma dinâmica tendente à valorização económica 
do território evitando um acréscimo de deslocações às áreas urbanas, mais ativas: Vila do 
Conde litoral ou as vizinhas cidades do Porto, Maia ou Matosinhos. 

Vila do Conde tem procurado com algum sucesso distribuir as áreas de atividades industriais 
e de armazenagem pela totalidade do seu território, com especial incidência nas freguesias 
a sul do Ave. Os efeitos práticos desta política consubstanciam-se na vantagem de 
disseminar as indústrias implantadas ao longo da sua extensa rede viária, evitando assim a 
criação de grandes zonas industriais muitas vezes geradoras de grande descontinuidade 
territorial. 

A distribuição das unidades industriais pelas áreas mais rurais permite oferecer postos de 
trabalho às populações locais evitando deste modo a criação de grandes fluxos de tráfego, 
geradores de uma pegada ecológica negativa, reduzindo também tempos de deslocação 
para o trabalho, num Concelho onde está identificada grande carência de transportes 
públicos de passageiros, não se perspetivando grandes investimentos nesta área pelos 
operadores privados. 

As ações de regeneração urbana propostas visam criar condições para a implementação de 
uma política de gestão sustentada dos recursos disponíveis, introduzindo fatores de 
racionalidade no que se refere ao consumo e produção de carbono e combustíveis fosseis, 
promovendo a mobilidade elétrica através da introdução de postos de abastecimento de 
eletricidade a veículos automóveis. 

O reforço das condições de centralidade neste território, marcado por uma suburbanidade 
geradora de deslocações para os centros urbanos limítrofes, contribuirá para a fixação das 
pessoas e para a redução das deslocações da população, complementando deste modo o 
esforço que a autarquia desenvolve no sentido de descentralizar os seus serviços para a 
esfera das juntas de freguesia, através da criação de espaços de apoio ao cidadão em 
instalação junto das diferentes comunidades que constituem o Concelho. 

 

 ARU Macieira | Largo de Vilarinho 

Esta localidade é atravessada por três estradas nacionais implantadas sobre vias medievais 
de origem romana: a EN104 que liga Vila do Conde à Trofa, de onde arranca a EN318 que 
liga à Maia e a EN306 que ligava o Porto a Braga, passando por Barcelos. 0 Largo de 
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Vilarinho tem origem na ramificação que liga Vila do Conde à Trofa, Santo Tirso e Guimarães, 
que convergem para o largo de Vilarinho. 

A via historicamente mais importante é aquela sobre a qual incide um dos Caminhos de 
Santiago mais utilizados (percorridos) em Portugal, sendo o que liga a cidade do Porto a 
Santiago de Compostela, passando por Barcelos. A passagem do Rio Ave era feita até aos 
anos setenta do seculo passado pela ponte D. Zameiro, data em que foi construída nova 
ligação viária, com a construção de uma nova ponte. 

O Largo de Vilarinho é assumido como a grande centralidade da freguesia de Macieira da 
Maia, tendo ainda grande relevo regional em função do seu atravessamento para quem de 
Vila do Conde através das estradas nacionais se desloca para a Maia, Trofa, Santo Tirso ou 
Pacos de Ferreira. Neste Largo localizam-se um conjunto de equipamentos, de 
estabelecimentos comerciais e de serviços, nomeadamente dos sectores da restauração, 
atividade bancaria, saúde, automóvel e maquinas, etc. Está ainda localizada neste Largo a 
Capela de Nª. Sra. da Lapa, templo setecentista que ainda se abre ao culto. 

Este Largo assume-se, assim, como centro histórico da freguesia, sendo um espaço onde a 
Camara Municipal e a Junta de Freguesia tem realizado intervenções de requalificação tendo 
em vista a melhoria das condições de utilização pública. No entanto, subsiste ainda uma 
zona do mesmo Largo onde e necessário realizar uma intervenção que permita restituir-lhe 
características de local de encontro, convívio e lazer da população, promovendo a coesão 
social da comunidade. 

É ainda neste local que se desenvolvem um conjunto de eventos já com carater tradicional 
como pequenas feiras, festivais de folclore e romarias que tem na Junta de Freguesia o seu 
principal promotor, e cujo alcance vai muito para além dos limites territoriais da freguesia. 
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Figura 2. Planta com delimitação da área de Regeneração Urbana de Maceira 

 

 ARU Malta | Souto de Santa Apolónia 

Na freguesia de Malta existiu uma abadia com este nome, ligada a ordem de Malta, em 
edifício que ainda existe o qual se encontra bastante degradado. Este edifício datável do séc. 
XVIII, foi erigido sobre estruturas mais antigas, conserva ainda um conjunto de elementos 
construtivos indiciadores de uma ancestralidade histórica fundada na tipologia "Casa/Torre" 
recorrente no período medieval. 

O Largo de Santa Apolónia constitui a centralidade mais importante da freguesia. Dispõe de 
uma dimensão surpreendente, tendo em conta a população e número de fogos da estrutura 
urbana. É pontuado por um conjunto equipamentos cívicos: a escola, a junta de freguesia, o 
pavilhão multiusos, o campo desportivo polivalente, a farmácia, a Igreja e diversas unidades 
de carater comercial, serviços e de apoio social. 

A pouca distância do largo está implantado o centro de saúde que serve a população de 
Malta e freguesias limítrofes. 
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Neste largo, encontra-se localizada a Capela de Santa Apolónia, edifício religioso datado de 
1699, de características barrocas. 

Sendo Vila do Conde um concelho onde a agricultura continua a ter um peso bastante grande 
nas atividades económicas, é importante manter e até dinamizar a realização destes eventos 
que visam as trocas comerciais e de conhecimentos entre agricultores ativos na região. 

As intervenções a desenvolver no âmbito desta Ação de Reabilitação Urbana têm por objeto 
maior a regeneração do edificado presente na área central de Malta, designadamente o 
edifício que foi a sede local da ordem de Malta assim como de alguns edifícios degradados 
e em ruina existentes nesta zona. Visa igualmente proceder a reestruturação do espaço 
público. 

 

Figura 3. Planta com delimitação da área de Regeneração Urbana de Malta 

 ARU Mosteiró | Largo da Lameira 

A antiga estrada dos nove irmãos, via de raiz romana, que ligava o litoral do Porto a Braga, 
passando por Barcelos, atravessa Mosteiró no Lugar da Lameira, proveniente de Vilar do 
Pinheiro em direção a Vilar. 
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No Largo da Lameira, topónimo relacionado com a linha de água que ainda hoje o atravessa, 
entronca uma via que seria um ramal da via medieval que ligava a Guilhabreu, entroncando 
por sua vez na atual estrada nacional 104 que liga Vila do Conde a Pacos de Ferreira, e 
atravessado pelo Caminho de Santiago que liga o litoral do Porto a Santiago de Compostela. 
É frequente ver peregrinos a que por aqui passam apesar das poucas condições de estadia 
que este espaço atualmente oferece. 

Este local marca a centralidade mais importante da freguesia de Mosteiró onde pontifica um 
cruzeiro datado de 1756, provavelmente construído na sequência do terramoto de 1755. 
Neste Largo foi fundada em 1737 uma farmácia, então designada como botica, a mais antiga 
da região. 

A Feira semanal da Lameira que se realiza à quarta-feira neste Largo, foi autorizada pela 
Camara Municipal e Junta Geral do Distrito em 1886, funcionando ininterruptamente desde 
1896. Esta Feira é um recurso de grande interesse uma vez que grande parte dos produtos 
transacionados provém de produção local, tendo um impacto significativo na economia local. 

A requalificação proposta para este local, inserida no âmbito de uma Área de Reabilitação 
Urbana, de caracter sistemático, dedicada à revitalização do edificado envolvente do Largo 
e à intervenção no espaço público, criando melhores condições para a realização da Feira 
semanal e a dinamização da estrutura comercial e de serviço, visa igualmente reforçar o 
apoio que a Camara Municipal tem prestado à Juventude Unida de Mosteiró, associação 
com um papel importante na mobilização dos jovens em torno de eventos socioculturais 
relevantes para toda a comunidade local. Verifica-se também a consolidação de atividades 
restaurativas e comerciais em redor do Largo, visitado e frequentado por jovens e idosos. 

O Largo estrutura uma série de atividades de âmbito económico e social, consubstanciados 
na estrutura comercial local, incluindo um parque infantil em madeira, integrado na Feira, 
estando equipado com alguns bancos de jardim usados sobretudo pela população mais 
idosa. 

As ações a empreender visam fundamentalmente regenerar o edificado existente, beneficiar 
o espaço público, reabilitar o edifício do Mercado Municipal e reestruturar as instalações da 
Juventude Unida de Mosteiró. 

Nas imediações do Largo da feira e junto à linha de água do Rio Onda, existem ainda as 
ruinas de uma antiga Azenha, constituída pelo moinho e casa do moleiro. Este edifício, em 
avançado estado de degradação, poderá vir a ser uma memória representativa de uma 
profissão extinta e de um modo de vida profissional e social, em profunda transformação. 
Será, também, uma alavanca para impulsionar a recuperação da linha de água, cuja corrente 
tem origem em Guilhabreu, desaguando em Labruge na divisória do concelho de Vila do 
Conde com Matosinhos. 
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Figura 4. Planta com delimitação da área de Regeneração Urbana de Mosteiró 

 ARU Vairão I Largo do Mosteiro e da Feira 

A freguesia de Vairão é pontuada por inúmeros edifícios de arquitetura notável e sítios 
arqueológicos de reconhecida qualidade, dos quais se destacam o Castro do Boi situado no 
atual lugar de St.º 0vidio. Segundo Brochado de Almeida, o lugar da Madorra deve estar 
relacionado com uma mamoa que ai terá existido. 

Nesta localidade existiu um antigo Convento, cuja fundação é anterior à da nacionalidade, 
do qual restam o edifício e Igreja do Convento onde atualmente estão instaladas uma 
pousada de juventude e um albergue de peregrinos. A freguesia é ainda dotada de inúmeras 
Igrejas e Capelas de grande qualidade arquitetónica com destaque para o riquíssimo 
património implantado no chamado "Souto de Vairão “ local objeto de demarcação de uma 
Área de Reabilitação Urbana que visa a requalificação desta estrutura topológica de enorme 
valor arquitetónico, histórico e ambiental. 

O Souto é caracterizado fundamentalmente pelo conjunto arquitetónico do antigo convento 
marcado pela estrutura da antiga igreja românica, integrada na igreja matriz construída no 
seculo XVIII, fazendo ainda parte deste conjunto a capela de S. João, construída entre os 
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seculos XIV e XVI, que apresenta um retábulo de invocação a S. João Batista de execução 
primorosa, recentemente restaurado pelo Instituto do Património, atual Direção Regional de 
Cultura do Norte. Adossada à igreja existe ainda uma Capela de N. Sra. da Encarnacão dos 
Passos construída no seculo XVIII. O Souto, também chamado de Largo do Mosteiro, é ainda 
marcado pela pelas Capelas de N. Sra. da Lapa e de Stº. António de origem setecentista. 

Para além deste acervo de arquitetura religiosa, o Souto distingue-se ainda por uma 
arquitetura doméstica de grande qualidade que mantém as suas caraterísticas formais 
originais. Do conjunto de moradias particulares destacam-se a Quinta dos Fidalgos com 
origem no seculo XVIII, edifício que compreende um belíssimo aqueduto em cantaria de 
granito em bom estado de conservação. 

No Souto localiza-se também um belíssimo exemplar da arquitetura doméstica de gosto 
brasileiro, onde terá permanecido o fotógrafo José Relvas quando demandou as praias de 
Vila do Conde. Neste Souto, identificado pela população como a sua área central, está 
implantado edifício da Junta de Freguesia e o Cento de Saúde, o cemitério, relativamente 
perto do Centro de Ciências Agrarias e Alimentação da Universidade do Porto. Apresenta 
ainda relações de vizinhança com o Laboratório Nacional de investigação Veterinária e com 
o Museu Agrícola de Vairão atualmente em fase de reinstalação. 

O programa a formalizar para enquadramento da operação de reabilitação urbana no Souto 
de Vairão visa resgatar para fruição pública e requalificação da freguesia numa área do Souto 
que ainda não está tratada, designadamente a zona sul, oferecendo condições específicas 
para a preservação do edificado situado na sua envolvente, potenciando as funções do ponto 
de encontro e convívio e promovendo um reforço da coesão social da comunidade. 

Preconiza-se a inclusão nesta operação do tratamento da área envolvente ao aqueduto da 
Quinta dos Fidalgos, imóvel presente na zona do largo onde se realiza a feira. Este 
monumento singular, proposto para classificação, como Imóvel de Valor Concelhio no âmbito 
do P.D.M., poderá servir de argumento irrefutável para a tomada de medidas protetoras de 
cuidado acrescido das normas edificativas a levar a efeito na sua envolvente. A sua 
valorização enquanto elemento cenográfico de elevado potencial contribuirá, certamente, 
para o enriquecimento paisagístico desta área quase incólume no que concerne a sua 
originalidade.  
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Figura 5. Planta com delimitação da área de Regeneração Urbana de Vairão 

 

 ARU Vila Chã 

As características únicas do núcleo de pescadores da praia de Vila Chã configuram um 
conjunto de potencialidades que urge consolidar. De facto, neste lugar coexistem uma série 
de atividades que identificam e registam uma longa sedimentação de uma estrutura urbana 
singular, baseada num modo de vida ligada a pesca artesanal, atividade quase em extinção 
na praia de Vila Chã. 

Em 1990 existiam 40 embarcações na praia de Vila Chã, atualmente esse número foi 
reduzido a 10, estando a atividade que deu origem a este povoado em vias de extinção. 
Refira-se que Vila Chã é o porto de pesca de Vila do Conde, onde a estrutura urbana e as 
atividades ligadas ao mar se mantiveram ao longo dos séculos sem grande alteração. 

Um pouco a Norte do atual núcleo piscatório, existiu no atual Lugar do Facho, conforme a 
referência indicia no local atualmente ocupado pelo farol, uma estrutura de sinalização 
marítima que indicava, através de um sistema de marcas, a direção a partir do mar do porto 
de pesca de Vila Chã. Este facho, constituído por uma fogueira a partir do qual era praticado 
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um código indicando diferentes condições, seria também para avisar da aproximação de 
barcos inimigos, estando integrado num conjunto de estruturas sinaléticas que ao longo da 
costa, através de sinais de fogo e/ou fumo, transmitiam informações de defesa. Deste facho 
ou farol não resta qualquer elemento físico. Sabe-se que aquando do seu abandono e 
desmantelamento ocorrido em finais do séc. XIX, a sua pedra foi utilizada para a construção 
de casas e para a consolidação do muro do cemitério derrubado em noite de temporal em 
1876. 

 
A fortificação era constituída por uma rampa em pedra disposta sobre a areia, com uma 
configuração semicircular, dispunha de 5 bocas-de-fogo revestidas com pedra, onde 
estavam localizadas canhões de bronze. Estes elementos estruturais em granito estavam 
dispostos sobre taludes construídos com estacaria de madeira. 
 

 

Figura 6. Fortaleza de Vila Chã 

 

A estrutura urbana atual da praia de Vila Chã é o resultado de um processo de consolidação 
ocorrido ao longo dos anos. A ocupação inicial disposta em terrenos pertencentes ao Estado, 
confinava com propriedade privada de agricultores. 

A grande concentração e densidade do edificado, processa-se através de um processo de 
ocupação da área de terreno estatal existente formando uma rua paralela ao mar onde foram 
dispostas cabanas, construídas com um misto de pedra, madeira e colmo. Estas cabanas, 
segundo o geografo Orlando Ribeiro foram construídas a partir das medidas dos barcos 
utilizados para a pesca ou para a apanha do sargaço. Teriam uma medida de 7 metros por 
3,5m, dispunham de uma cozinha cujo pavimento era em terra, e dois quartos revestidos 
com soalho de madeira. Nestas cabanas eram realizados todos os trabalhos inerentes à 
atividade praticada pela população, desde a confeção de roupa à manufatura de redes 
usadas na pesca. 

As atividades desempenhadas pelos habitantes, dividiam-se entre a apanha do sargaço e 
do pilado (caranguejo pequeno), usados como fertilizantes dos terrenos agrícolas. 
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Na sua génese, esta ocupação era desenvolvida por agricultores, que construíam as suas 
cabanas na praia para guardar os materiais necessários a apanha do sargaço, incluindo o 
barco. Posteriormente, verifica-se que, por motivos ligados a transmissão de propriedade 
praticada nesta região, onde os descendentes dos agricultores eram privados da propriedade 
familiar que era geralmente transmitida ao filho varão mais velho, os filhos dos agricultores 
transformaram-se em pescadores e sargaceiros, sem terra. 

 

 

Figura 7. Barracos de sargaceiros da praia 

 

Na transição do séc. XIX para o séc. XX, desenvolve-se um processo de transformação das 
cabanas iniciais construídas em pedra, madeira e colmo, de um único piso, em casas 
construídas em granito com dois pisos, dispostas numa rua ao longo da linha da costa. Este 
processo de transformação radica sobretudo nos proveitos auferidos com a venda do 
sargaço e pilado, então muito solicitados para adubo dos campos de cultivo, não só em Vila 
Chã mas também nas freguesias de Vila do conde designadamente em Guilhabreu, que dista 
9 Km de Vila Chã. 
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Figura 8. Planta com delimitação da área de Regeneração Urbana de Vila Chã 

 

Estratégia de Desenvolvimento Económico 

 

O Concelho de Vila do Conde, ainda que com uma vertente de produção agrícola 
significativa, em virtude da excecional aptidão agrícola dos seus solos, e com uma 
componente piscatória expressiva, essencialmente centrada na cidade de Vila do Conde, 
desde cedo manifestou a capacidade de promover a instalação de unidades industriais 
relevantes para o desenvolvimento socioeconómico das suas populações.  
Com efeito, no que se refere às indústrias ligadas às atividades piscatórias, salientando-se 
os estaleiros de construção naval em madeira que representam uma herança histórica com 
tradições que remontam à Época dos Descobrimentos, foram várias as unidades industriais 
conserveiras localizadas na sede do Concelho que, embora atualmente em manifesto 
declínio, desempenharam uma função determinante no progresso e consolidação urbana da 
cidade e na afirmação identitária das populações. Igualmente as indústrias ligadas à 
atividade agropecuária prevalecente - a produção leiteira - foram relevantes para a 
sustentação e desenvolvimento desse setor económico fulcral para a identificação e 
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caraterização concelhia, com implicações imediatas nas especificidades paisagísticas. Mais 
recentemente, e decorrente da situação geográfica favorável do Concelho, situado na 
confluência de duas áreas de intensa dinâmica industrial no Norte do País, correspondentes 
à cidade do Porto e respetiva área envolvente, com um perfil produtivo essencialmente 
repartido pelo setor terciário e por um setor secundário diversificado e, por outro lado, o Vale 
do Ave com uma estrutura produtiva mais tradicional, com uma componente do setor 
secundário essencialmente ligado às indústrias transformadoras do setor têxtil, mas 
extremamente ativa e adaptável, com a industrialização do Concelho decorreu, no essencial, 
de um processo de diversificação espacial do núcleo industrial do Grande Porto. Este 
processo determinou a procura de novas áreas de expansão industrial que conjugassem 
boas acessibilidades, conferidas pela proximidade e facilidade de acesso ao porto de 
Leixões, ao aeroporto do Porto e ao núcleo de serviços terciários da cidade do Porto e 
respetiva envolvente próxima, com as possibilidades de apropriação de espaços adaptáveis 
às funções industriais e a efetiva presença, ou facilidade de disponibilização, de 
infraestruturas mínimas. 
Nas propostas do Plano Diretor Municipal (PDM) de 1995 definem-se estratégias de 
desenvolvimento e consolidação de localização industrial que, na continuidade da 
experiência precedente, consubstanciam a situação existente e que se sintetizam na 
promoção de zonas industriais formais, favorecendo a respetiva infraestruturação, 
localizadas nas proximidades da rede viária de nível superior (autoestradas A2B e A7), 
nomeadamente junto dos respetivos nós de interligação com a rede viária nacional de nível 
inferior ou com a rede viária municipal, a estruturação de "corredores industriais" nas faixas 
marginais de rede viária existente ou perspetivada e o fomento de áreas de menores 
dimensões, disseminadas pelo território concelhio, vocacionadas essencialmente para a 
instalação de pequenas indústrias ou atividades oficinais. 
O PDM de 1995 identifica cerca de 80 zonas industriais, que correspondem a uma superfície 
total destinada especificamente a utilizações industriais ou empresariais de 
aproximadamente 700 ha, ou seja, 4,6% da área total do território concelhio. Destas zonas, 
17 não possuem nenhuma empresa com atividade e com apenas uma empresa ativa, 
existem presentemente 31. 
A generalidade das zonas apresenta uma dimensão relativamente reduzida, sendo a 
dimensão média ligeiramente acima dos 6 ha, verificando-se que somente 1O zonas 
apresentam uma área superior a 10 ha, evidenciando-se as zonas industriais com localização 
adjacente à EN13 que apresentam as maiores áreas de ocupação para esses fins, sobretudo 
a zona de Varziela e de Beche que, em conjunto, constituem um contínuo com cerca da 70 
ha, com uma ocupação diversificada e com um significativo processo de sucessivas 
transformações e adaptações. 
Da totalidade das áreas preconizadas no PDM para ocupação industrial, ou outras atividades 
empresariais compatíveis, constata-se que cerca de um terço ainda se encontram 
disponíveis, quer por ainda não taram sido objeto da intervenção urbanística específica, quer 
por corresponderem a situações de lotes ou pavilhões ainda vagos ou mesmo antigas 
instalações industriais atualmente desocupadas e que decorrem de processos de evolução 
inerentes à conjuntura de reestruturação do tecido empresarial / industrial resultante da atual 
dinâmica económica. 
Loteamentos Industriais 
Verifica-se que, em processos de loteamento para fins empresariais, já concluídos com a 
inerente infraestruturação, contabilizam-se 73 lotes ainda sem ocupação construtiva, com 
áreas que variam entre 196 m2 e 1984m2, e 189 pavilhões que, embora já se encontrem 
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edificados, se apresentam sem ocupação funcional, com áreas, neste caso, que variam entre 
170 m2 e 1990 m2 
Releva-se que a distribuição espacial destas opções de localização é bastante dispersa. A 
maioria dos empreendimentos de loteamentos industriais do Concelho situa-se nas 
proximidades de nós viários de acesso às autoestadas. 
Em loteamentos antecedidos dos necessários procedimentos formais e com o adequado 
enquadramento técnico, estão asseguradas as condicionantes gerais de infraestruturação, 
nomeadamente as relativas à estruturação viária, ao saneamento básico e à disponibilização 
de serviços de abastecimento energético e de comunicações 
As Áreas Industriais Desocupadas, com faculdade de concretização ou capacidade de 
expansão de zonas industriais, apresentam uma superfície total de cerca de 158 ha, com 
valores individuais que variam entre 2018 m2 e 98 400 m2 e ocorrem disseminadas pelo 
território concelhio, contemplando uma vasta abrangência de possibilidades de localização 
de solicitações empresariais. 
Nestas situações, as implicações relativas à concretização das necessárias e adequadas 
condições de infraestruturação terão que ser analisadas e definidas casuisticamente, em 
função de local específico e das variáveis técnicas requeridas, embora com suporte nas 
redes gerais existentes que, na generalidade, se apresentam com um nível razoável de 
cobertura concelhia. 
 
Em funcionamento desde Março de 2015 o Vila do Conde 2020 é o Gabinete de Apoio ao 
empreendedorismo empresários de Vila do Conde, que promove a competitividade e a 
internacionalização da economia local, potencia recursos e competências, com vista à 
criação de mais e melhor emprego. Pretende colmatar algumas lacunas no domínio da 
capacitação dos agentes do meio empresarial – empreendedores, empresários e 
trabalhadores no ativo. Os domínios do planeamento, gestão, contabilidade e fiscalidade são 
as áreas temáticas a abordar nas ações de formação, por forma a dota estes agentes de 
competências técnicas para a criação e gestão das suas empresas. 
Ao nível dos fundos comunitários do Portugal 2020 o gabinete é uma estrutura de apoio ao 
empresário que numa fase inicial, após a auscultação das pretensões e objetivos do 
promotor, faz uma avaliação do projeto e propõe ajustamentos por forma a permitir um 
melhor enquadramento numa posterior candidatura aos programas operacionais nos 
domínios da Competitividade e Internacionalização, Sustentabilidade e Eficiência dos 
Recursos, Capital Humano ou ainda da Inclusão Social e Emprego.  
Essa equipa, cuja natureza se pretende multidisciplinar, tem como propósitos fundamentais: 

 Assessorar o empresário na criação da sua empresa ou negócio; 

 Propiciar aos empresários toda a informação institucional relativa às linhas de apoio 
ao investimento, que venham a ser disponibilizadas no âmbito do referido Quadro 
Comunitário de Apoio (QCA); 

 Apoiar os empresários na pesquisa e localização de terrenos ou edifícios para a 
instalação das suas empresas, disponibilizando-se, para o efeito, os elementos 
cartográficos e as bases de dados existentes; 

 Acompanhar, de forma continuada e personalizada, as operações urbanísticas 
tendentes à construção de novos edifícios para instalação de empresas ou à 
remodelação, reconstrução, reconversão e ampliação de instalações existentes; 

 Fomentar o diálogo e a partilha de conhecimentos e experiências entre as empresas 
do Concelho. 
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Em suma, a equipa tem como desiderato “acarinhar" todo e qualquer projeto de investimento 
ou ideia de negócio, mobilizando, para o efeito, toda a estrutura técnica e administrativa 
municipal. 
 
Via verde para o licenciamento 
De entre os propósitos que presidiram à criação da Equipa Técnica Municipal de Apoio às 
Empresas, decidiu a Câmara Municipal dedicar uma particular atenção à tramitação inerente 
às operações urbanísticas tendentes à construção de novos edifícios ou à remodelação, 
reconstrução, ampliação e reconversão de empresas existentes. 
Esse foco especial justifica-se, entre outras razões, pela complexidade administrativa e legal 
inerente aos respetivos procedimentos, de licenciamento ou comunicação prévia, os quais, 
pela necessária e legal intervenção de entidades da administração central, ultrapassam a 
esfera municipal. 
Neste contexto, entendeu-se, em sede de obras particulares, criar uma estrutura que permita 
um acompanhamento personalizado e permanente de todos os processos tendentes à 
materialização das operações urbanísticas acima enumeradas e a que, simbolicamente, se 
decidiu chamar "Via Verde" para o Licenciamento. 
Como o próprio nome já induz, pretende-se destacar os processos urbanísticos de 
construção de edifícios destinados à instalação de empresas ou da sua remodelação, 
reconstrução, ampliação ou reconversão de toda a outra panóplia de licenciamentos, 
conferindo-lhes uma atenção que, sem prejuízo da natural observância dos prazos legais, 
venha a permitir uma maior celeridade e obvie, no que for possível, incidentes que originem 
delongas, as quais, no mundo competitivo de hoje em dia, podem colocar em causa a 
decisão de investimento e, quiçá, a criação de postos de trabalho. 
 
Gestor de Procedimento Apoio à criação da Empresa / Negócio 
A Câmara Municipal decidiu, dentro do espírito que presidiu ao lançamento de um "Guia", e 
considerando o elevado número de pedidos de localização de terrenos e/ou edifícios aptos 
à instalação de empresas no Concelho, não raras vezes de natureza urgente, fazer uma 
"radiografia" das zonas industriais previstas em PDM. Essa "radiografia" irá permitir a todos 
os investidores acederem a informação detalhada sobre os terrenos e/ou construções 
disponíveis em cada uma das cerca de oitenta zonas industriais dispersas pelo Concelho, 
constituindo-se numa "Loja Industrial Virtual", a qual, conjugada com todas as outras 
informações disponibilizadas pelo “Guia", possibilitará uma escolha de localização 
personalizada e baseada em critérios que antecedem a decisão de investir, como sejam, 
entre outros: os acessos à rede viária e de metropolitano, a disponibilidade de infraestruturas 
(água, saneamento, eletricidade, gás, telecomunicações, etc.) e equipamentos disponíveis. 
Em consonância com as perspetivas mais recentes de simplificação e desburocratização do 
relacionamento da Administração com os cidadãos e concretizando esse objetivo na vertente 
de apoio aos empreendedores, a Câmara Municipal institui o Gestor de Procedimento, 
integrado na Equipa Técnica Municipal de Apoio às Empresas, e que corporizará a Autarquia 
no relacionamento com o promotor, pretendendo-se que assegure uma mediação que se 
ambiciona dinâmica e proactiva, cooperando em diversos domínios, designadamente no 
âmbito das intervenções urbanísticas. No contexto das intervenções urbanísticas, o Gestor 
de Procedimento promoverá: 

 O apoio à pesquisa e determinação de localizações potenciais para possível 
instalação de empreendimentos.  
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 A orientação e acompanhamento da Instrução processual dos diversos 
procedimentos, indicando os elementos e documentos instrutórios necessários e 
referenciando atuações subsequentes legalmente indispensáveis. 

 A adequada celeridade na tramitação dos processos administrativos, verificando o 
cumprimento de prazos estipulados, nomeadamente de entidades externas cujo 
parecer prévio, autorização ou aprovação, seja vinculativo nos termos legais.  

 A prestação, de uma forma permanente, de informações e esclarecimentos aos 
interessados.  

 
Para além de todo o apoio prestado a nível processual, a Autarquia também está empenhada 
em facultar formação aos empreendedores e empresários, com o objetivo de lhes reforçar e 
desenvolver competências através da realização de ações formativas e de aconselhamento 
que respondam às suas necessidades, visando a melhoria da sua capacidade de gestão e o 
aumento da competitividade, modernização e capacidade de âmbito dos diversos regimes 
jurídicos relativos às atividades industriais, turísticas, comerciais ou de serviços, 
diligenciando a simplificação e celeridade procedimental. 
A decisão sobre a localização de uma empresa revela-se como um dos elementos fulcrais 
para possibilitar o respetivo sucesso, sendo determinante para a adequada rentabilização 
dos recursos e valorização desvantagens competitivas. 
Consoante o tipo de investimento e atendendo aos públicos-alvo e fontes de 
aprovisionamento, a escolha de localização envolve uma análise multicritério, abrangendo 
fatores de variada índole que se alongam desde a disponibilidade imobiliária às diversas 
vertentes da caraterização demográfica e identificação de estruturas de suporte ao 
reconhecimento de entidades potencialmente competidoras. 
Atualmente, os instrumentos de apoio à decisão vieram facilitar a sistematização e 
hierarquização da informação disponível, sobressaindo os Sistemas de Informação 
Geográfica, que atualmente atingem graus de sofisticação técnica notáveis, possibilitando a 
agregação de informação proveniente de diferentes fontes e conferindo-lhe inovação das 
respetivas empresas. 
Em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), periodicamente, 
realizam-se pequenas ações de formação que pretendem potenciar o aparecimento de 
empreendedores, fornecendo-lhes as ferramentas essenciais para criar e gerir o seu próprio 
negócio. 
Tendo em vista a qualificação da população e no sentido de revitalizar o tecido empresarial, 
aumentar a produtividade, fomentar a competitividade e a coesão social, Autarquia está a 
trabalhar em estreita parceria com o IEFP- Centro de Emprego da Póvoa de Varzim e Centro 
de Formação de Viana do Castelo, promovendo formação de proximidade ajustada às 
necessidades das empresas instaladas no Concelho. 
 
Apoio ao investimento 
As medidas de empregabilidade definidas no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio 
(QCA) visam fomentar, de forma estruturada e sustentada, o autoemprego, a criação de 
micro e pequenas empresas e o empreendedorismo económico ou social. Atualmente, 
existem alguns programas de apoio como por exemplo: 

 O MICROINVEST,  

 O INVEST+ 
Estes apoios com vista à criação de pequenos negócios, cujos promotores se encontrem 
numa situação de desemprego, são geridos pelo Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP). 
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A Câmara Municipal de Vila do Conde lançou em maio de 2014, o "Ciclo de Conferências 
Vila do Conde 2020". Neste âmbito, perspetiva-se a realização de dois fóruns anuais, 
subordinados a temas de interesse geral, para as empresas do Concelho. 
Pretende-se, por um lado capacitar as empresas de uma visão estratégica mais adaptada à 
realidade atual, onde as componentes de competitividade e inovação assumem 
preponderância e, por outro, partilhar experiências e indicadores de gestão. 
Pretende-se, ainda, potenciar sinergias das empresas e dos empresários vilacondenses no 
sentido de promoverem o Concelho. 
Mais do que partilhar conhecimentos, pretende-se que os fóruns sejam uma ferramenta que 
possibilite uma discussão colaborativa entre os empresários, empreendedores e 
representantes das instituições presentes. Perante a temática abordada, todos vão 
contribuindo com os seus comentários, o seu pensamento, a sua crítica e os seus 
conhecimentos. Ocorre, deste modo, um debate coletivo que é construído em rede, 
fomentando o aparecimento de sinergias locais de interajuda. 
 
Uma das formas que as empresas têm de divulgar os seus produtos e serviços é realizada 
através da presença em feiras de exposições. 
Pretende a Câmara Municipal levar a cabo a organização de uma feira anual com a presença 
das empresas com sede no Concelho de Vila do Conde. A exposição será organizada de 
forma a que as empresas possam expor e demonstrar os seus produtos e serviços, 
promovendo-os no sentido de ampliarem a sua carteira de clientes. 
As feiras de empresas permitem aos empresários que, num curto período de tempo e no 
mesmo espaço, possam contactar com novos ou potenciais clientes, com clientes habituais, 
com fornecedores, com potenciais representantes ou distribuidores, com concorrentes e com 
consumidores. 
As feiras de empresas são oportunidades únicas de negócio, assumindo um papel crucial na 
estratégia de promoção da própria empresa. 
A realização de feiras de empresas encaixa num plano estratégico municipal que visa a 
promoção das empresas mas também do Concelho a nível nacional e internacional. 
Assim, pretende-se reforçar a imagem de Vila do Conde como um Concelho cujo movimento 
empresarial está perfeitamente sustentado e simultaneamente ambicioso no que concerne à 
atratividade de novas empresas e novos negócios. A feira de empresas será também um 
local onde se promove a inovação de produtos e serviços junto do cliente final, permitindo 
avaliar a reação dos visitantes, aferindo a valia da imagem e prestígio da marca. 
 
O Coworking constitui um modelo de trabalho que tem por base a partilha de um espaço 
(escritório) e recursos inerentes, reunindo pessoas que trabalham de forma independente 
(por exemplo: profissionais liberais, teletrabalho) ou empresas de todas as dimensões - 
desde a start-up às multinacionais. Este modelo permite formas de trabalho flexível, 
possibilitando por um lado, a redução de custos e por outro maior eficiência e produtividade. 
O princípio comum neste modelo tem como base: 
• O ambiente colaborativo como potenciador da produtividade; 
• O networking em rede; 
A flexibilidade de ajuste às necessidades de cada empreendedor, colaborador ou empresa, 
a partilha de recursos, o potenciamento de parcerias e o convívio social. 
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O coworking surgiu em 2005 nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou a todo o mundo, 
incluindo Portugal. De acordo com o Censos Coworking 2013, publicado pela prestigiada 
Deskmag, Portugal está no Top 10 mundial dos países com mais espaços de Coworking. 
Em Vila do Conde existem alguns espaços de coworking como o IMANcowork no centro da 
cidade ou o Centro de Negócios do Ideia Atlântico em Vilar do Pinheiro, em plena atividade 
já há algum tempo. 
 

 
 
Relativamente ao património existente em Vila do Conde, verifica-se uma distribuição por 
todo o Concelho, figurando um significativo registo de diferentes épocas, com particular 
incidência no núcleo urbano da freguesia de Vila do Conde, Sede do Concelho, revelando 
esta ao longo dos tempos uma expressiva preponderância em relação às restantes. 
Face ao extenso intervalo temporal que o conjunto dos valores patrimoniais consagra, e à 
proximidade de certas temáticas nas disciplinas da Arquitetura e da Arqueologia, o objeto de 
análise de ambas tende por vezes a convergir, não só ao mesmo espaço físico como por 
vezes ao próprio objeto em estudo, falamos por exemplo das Pontes de S. Miguel na 
freguesia de Arcos e D. Zameiro em Bagunte/Macieira da Maia, das Igrejas de S. Cristóvão 
em Rio Mau, de Santa Maria em Touguinha e de São Gonçalo em Mosteiró, da Quinta dos 
Cavaleiros em Outeiro Maior e da Villa Fernandi/Quinta do Mosteiro, na freguesia da 
Junqueira. 
 
Considerando as características morfo-tipológicas dos valores patrimoniais aqui 
representados, estão agrupá-los nas seguintes categorias: 

 Edifícios Religiosos 

 Edifícios Urbanos 

 Casas de Quinta 

 Elementos Singulares 

 Conjuntos Edificados 

 Elementos Arquitectónicos de Relevância 
Esta classificação encontra-se indicada na descrição dos elementos patrimoniais do 
Relatório do Património Edificado do Plano Diretor Municipal de 1995. Em sede de revisão 
do PDM, mostrou-se necessário aditar uma outra categoria relativa a novos elementos que 
integram o inventário, nomeadamente alguns edifícios onde funcionam escolas primárias, o 
Hospital Distrital de Vila do Conde e o antigo Hospital de São João Evangelista em Azurara, 
a Casa Museu José Régio e o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária em Vairão 
entre outros. Todos estes elementos poder-se-ão integrar na categoria Elementos 
Arquitetónicos de Relevância. 
Relativamente aos imóveis e conjuntos edificados de interesse arquitetónico, o Plano Diretor 
Municipal de Vila do Conde, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 166/95 
de 12 de dezembro, no seu art. 57º, determina que sem prejuízo do disposto na legislação 
aplicável, o licenciamento das construções, reconstruções, ampliações, recuperações ou 
alterações de uso dos imóveis de interesse arquitetónico assinalados nas plantas de 
ordenamento do PDM fica transitoriamente sujeito às disposições do Regulamento para as 
Intervenções no Perímetro do Núcleo Antigo de Vila do Conde e Azurara, até à elaboração 
de regulamentação específica. 
Nas áreas de envolvência imediata, onde se possam verificar afetações ao enquadramento 
dos imóveis e conjuntos edificados de interesse arquitetónico, qualquer pretensão será 
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apreciada, no que respeita à sua qualidade arquitetónica e de integração estética pela 
Comissão de Defesa do Património Arquitetónico. 
No que respeita ao património arqueológico, o PDM, no seu art. 58º, determina qua a 
localização de sítios arqueológicos classificados ou em vias de classificação e os locais 
passiveis de possuírem vestígios arqueológicos encontram-se indicados nas plantas de 
ordenamento do PDM, constando a respetiva caracterização do relatório nele integrante. 
O processo de autorização ou licenciamento de qualquer obra ou intervenção, 
nomeadamente o corte ou abate do coberto vegetal nos locais referidos no número anterior 
será obrigatoriamente instruído com parecer dos serviços de arqueologia do município ou de 
entidade exterior ao município com competência ou idoneidade reconhecidas sobre a 
matéria. 
Em face do teor dos pareceres referidos anteriormente anterior a Câmara Municipal poderá 
não autorizar a obra ou intervenção requeridas, ou impor condicionamentos à sua execução, 
ou, quando se justifique, por incumprimento das condições de licenciamento, pro ceder ao 
seu embargo, nos termos previstos na legislação. 
Quando se verificar a existência de vestígios arqueológicos em locais diferentes dos 
referidos, a Câmara Municipal estabelecerá uma área de proteção preventiva, dando 
conhecimento dos factos aos organismos estatais competentes, e providenciará a execução 
de trabalhos arqueológicos de emergência, com vista a determinar o seu interesse. No caso 
de se justificar, a Câmara Municipal estabelecerá uma área de proteção definitiva. 
Nas intervenções nos locais anteriormente referenciados atender-se-á aos seguintes 
condicionamentos, de acordo com a classificação PDM: 
a) Tipo A - as áreas assinaladas terão de ser rigorosamente defendidas e só poderão 
ser objeto de intervenções arqueológicas. Quando aí já existam construções, qualquer 
remodelação ou revolvimento do terreno terá sempre de ter aprovação dos serviços de 
arqueologia do município e do Instituto Português do Património Arquitetónico e 
Arqueológico; para estes casos, a área de interdição corresponde à extensão dos vestígios, 
acrescida dos 50 m que a lei de defesa e salvaguarda do património arqueológico prevê; 
b) Tipo B - refere-se a locais que merecem uma proteção não rígida, isto é, onde, apesar 
de se saber que há vestígios arqueológicos, poderão ser autorizadas obras, desde que 
acompanhadas por arqueólogos ou precedidas de intervenções arqueológicas, caso os 
serviços de arqueologia do município considerem conveniente; 
c) Tipo C - Assinalam-se todos os achados avulsos que, à partida, não necessitam de 
ter uma área de proteção definida. Tal como para o tipo D, haverá necessidade de prever a 
possibilidade de outros achados surgirem nestes sítios; 
d) Tipo D - refere-se a locais que se reduzem a meros indícios toponímicos; quando 
assim acontecer, a obrigação dos ser viços que superintenderão nas obras em tais locais 
será a de alertar para a possibilidade de existência de vestígios arqueológicos. 
 
 

Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico 

 
 

Relativamente ao património existente em Vila do Conde, verifica-se uma distribuição por 
todo o Concelho, figurando um significativo registo de diferentes épocas, com particular 
incidência no núcleo urbano da freguesia de Vila do Conde, Sede do Concelho, revelando 
esta ao longo dos tempos uma expressiva preponderância em relação às restantes. 
Face ao extenso intervalo temporal que o conjunto dos valores patrimoniais consagra, e à 
proximidade de certas temáticas nas disciplinas da Arquitetura e da Arqueologia, o objeto de 
análise de ambas tende por vezes a convergir, não só ao mesmo espaço físico como por 
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vezes ao próprio objeto em estudo, falamos por exemplo das Pontes de S. Miguel na 
freguesia de Arcos e D. Zameiro em Bagunte/Macieira da Maia, das Igrejas de S. Cristóvão 
em Rio Mau, de Santa Maria em Touguinha e de São Gonçalo em Mosteiró, da Quinta dos 
Cavaleiros em Outeiro Maior e da Villa Fernandi/Quinta do Mosteiro, na freguesia da 
Junqueira. 
 
Considerando as características morfo-tipológicas dos valores patrimoniais aqui 
representados, estão agrupá-los nas seguintes categorias: 

 Edifícios Religiosos 

 Edifícios Urbanos 

 Casas de Quinta 

 Elementos Singulares 

 Conjuntos Edificados 

 Elementos Arquitectónicos de Relevância 
 
Esta classificação encontra-se indicada na descrição dos elementos patrimoniais do 
Relatório do Património Edificado do Plano Diretor Municipal de 1995. Em sede de revisão 
do PDM, mostrou-se necessário aditar uma outra categoria relativa a novos elementos que 
integram o inventário, nomeadamente alguns edifícios onde funcionam escolas primárias, o 
Hospital Distrital de Vila do Conde e o antigo Hospital de São João Evangelista em Azurara, 
a Casa Museu José Régio e o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária em Vairão 
entre outros. Todos estes elementos poder-se-ão integrar na categoria Elementos 
Arquitetónicos de Relevância. 
Relativamente aos imóveis e conjuntos edificados de interesse arquitetónico, o Plano Diretor 
Municipal de Vila do Conde, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 166/95 
de 12 de dezembro, no seu art. 57º, determina que sem prejuízo do disposto na legislação 
aplicável, o licenciamento das construções, reconstruções, ampliações, recuperações ou 
alterações de uso dos imóveis de interesse arquitetónico assinalados nas plantas de 
ordenamento do PDM fica transitoriamente sujeito às disposições do Regulamento para as 
Intervenções no Perímetro do Núcleo Antigo de Vila do Conde e Azurara, até à elaboração 
de regulamentação específica. 
Nas áreas de envolvência imediata, onde se possam verificar afetações ao enquadramento 
dos imóveis e conjuntos edificados de interesse arquitetónico, qualquer pretensão será 
apreciada, no que respeita à sua qualidade arquitetónica e de integração estética pela 
Comissão de Defesa do Património Arquitetónico. 
No que respeita ao património arqueológico, o PDM, no seu art. 58º, determina qua a 
localização de sítios arqueológicos classificados ou em vias de classificação e os locais 
passiveis de possuírem vestígios arqueológicos encontram-se indicados nas plantas de 
ordenamento do PDM, constando a respetiva caracterização do relatório nele integrante. 
O processo de autorização ou licenciamento de qualquer obra ou intervenção, 
nomeadamente o corte ou abate do coberto vegetal nos locais referidos no número anterior 
será obrigatoriamente instruído com parecer dos serviços de arqueologia do município ou de 
entidade exterior ao município com competência ou idoneidade reconhecidas sobre a 
matéria. 
Em face do teor dos pareceres referidos anteriormente anterior a Câmara Municipal poderá 
não autorizar a obra ou intervenção requeridas, ou impor condicionamentos à sua execução, 
ou, quando se justifique, por incumprimento das condições de licenciamento, pro ceder ao 
seu embargo, nos termos previstos na legislação. 
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Quando se verificar a existência de vestígios arqueológicos em locais diferentes dos 
referidos, a Câmara Municipal estabelecerá uma área de proteção preventiva, dando 
conhecimento dos factos aos organismos estatais competentes, e providenciará a execução 
de trabalhos arqueológicos de emergência, com vista a determinar o seu interesse. No caso 
de se justificar, a Câmara Municipal estabelecerá uma área de proteção definitiva. 
Nas intervenções nos locais anteriormente referenciados atender-se-á aos seguintes 
condicionamentos, de acordo com a classificação PDM: 
a) Tipo A - as áreas assinaladas terão de ser rigorosamente defendidas e só poderão 
ser objeto de intervenções arqueológicas. Quando aí já existam construções, qualquer 
remodelação ou revolvimento do terreno terá sempre de ter aprovação dos serviços de 
arqueologia do município e do Instituto Português do Património Arquitetónico e 
Arqueológico; para estes casos, a área de interdição corresponde à extensão dos vestígios, 
acrescida dos 50 m que a lei de defesa e salvaguarda do património arqueológico prevê; 
b) Tipo B - refere-se a locais que merecem uma proteção não rígida, isto é, onde, apesar 
de se saber que há vestígios arqueológicos, poderão ser autorizadas obras, desde que 
acompanhadas por arqueólogos ou precedidas de intervenções arqueológicas, caso os 
serviços de arqueologia do município considerem conveniente; 
c) Tipo C - Assinalam-se todos os achados avulsos que, à partida, não necessitam de 
ter uma área de proteção definida. Tal como para o tipo D, haverá necessidade de prever a 
possibilidade de outros achados surgirem nestes sítios; 
d) Tipo D - refere-se a locais que se reduzem a meros indícios toponímicos; quando 
assim acontecer, a obrigação dos ser viços que superintenderão nas obras em tais locais 
será a de alertar para a possibilidade de existência de vestígios arqueológicos. 
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Anexos  
ANEXO I – DELIMITAÇÃO DAS ARU 

ANEXO II – CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DE INÍCIO DE PROCESSO DE 
DEFINIÇÃO DAS ARU 
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ANEXO II – CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DE INÍCIO 
DE PROCESSO DE DEFINIÇÃO DAS ARU




