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EXECUÇÃO COORDENADA E PROGRAMADA DE ALGUNS LOCAIS DO MÚNICIPIO 

 

O Plano Diretor Municipal (PDM) é um instrumento vinculativo que define o regime de uso do solo e a 

respetiva programação territorial, através de opções de desenvolvimento municipal próprias, enquadradas 

pelas diretrizes de âmbito nacional e regional.  

 

É neste contexto que o PDM de Vila Nova de Gaia em vigor apresenta as grandes opções estratégicas de 

desenvolvimento municipal assentes em questões de “sustentabilidade e de humanização territorial, de 

requalificação e renovação urbana e de qualificação ambiental”.  

 

Destacam-se alguns dos principais objetivos do modelo territorial estabelecidos no PDM: 

 A progressiva consolidação do tecido urbano; 

 A concretização duma estrutura verde, contínua e transversal ao concelho, nomeadamente através da 

execução de corredores verdes, em torno da requalificação das bacias hidrográficas; 

 A realização de intervenções de qualificação do espaço público e de reabilitação urbana, com 

significativas intervenções no centro histórico da cidade e nas frentes urbanas marítima e fluvial; 

 A articulação do centro concelhio com a sua área envolvente e com a Área Metropolitana, bem como a 

melhoria da mobilidade interna da Cidade. 

 

Na estratégia de desenvolvimento municipal adotada no PDM, salienta-se a componente relativa à sua 

execução, traduzida nas Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) delimitadas na Planta de 

Ordenamento - Carta de Execução do Plano e nos respetivos termos de referência expressos no seu 

Regulamento. 

O PDM prevê para o território municipal a execução de 83 UOPG, definindo para cada uma delas um programa 

operacional que promove a concretização das suas opções estratégicas, os objetivos específicos e a forma de 

execução. 

Para além dos objetivos específicos, as UOPG visam em geral: 

 “i) garantir uma evolução articulada da ocupação do território, promovendo o seu desenvolvimento 

ordenado de acordo com as prioridades que melhor sirvam o interesse do concelho;  

ii) garantir a dotação de áreas verdes e de utilização coletiva, equipamentos e infraestruturas 

essenciais para o concelho;  

iii) promover a qualificação do desenho urbano através de soluções de conjunto”.  

 

Assim, quer os objetivos gerais quer os objetivos específicos das UOPG serão consubstanciados e concretizados 

com a elaboração / aprovação de Planos de Pormenor ou Unidade de Execução. 
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