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Exmo.(a) Sr.(a)
Eng.ª Luísa Lima Aparício
Diretora Municipal de Urbanismo e Ambiente
Município de Vila Nova de Gaia -- Gaiurb, EM.
Largo de Aljubarrota, 13
4400-012 V.N. DE GAIA 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência

correio eletrónico de 22/04/2016 --
12:44

OF_DOGET_LA_6608/2016

CP_570/2016

Assunto|Subject Realização do evento cultura Festival “Marés Vivas” no Vale de S. Paio, em áreas
parcialmente integradas na REN
Localização: Vale de São Paio, freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia

Em resposta ao solicitado pela comunicação em epígrafe e tendo por base os elementos remetidos, informa-
se V. Ex.ª, no âmbito das atribuições e competências desta CCDR-N para a aplicação do regime jurídico da
Reserva Ecológica Nacional (REN), que, até ao momento, não nos parece que ações levadas a cabo pelo
município de Vila Nova de Gaia tenham colocado em causa as funções desempenhadas pelas tipologias da
REN em presença (anexo I, a que se refere o artigo 5.º da republicação do D.L. 166/2008).

Mais, considera-se que o desenvolvimento do projeto do Parque de São Paio, o qual pode certamente
englobar eventos culturais como o Festival “Marés Vivas”, possui enquadramento nas ações previstas na
alínea e), do ponto VII, do anexo II – áreas de recreio e lazer -- sendo que estas ações encontram-se
isentas de comunicação prévia a esta CCDR nas tipologias presentes desde que a CM de Gaia, ao nível
do projeto a concretizar, cumpra cumulativamente com os requisitos aplicáveis da Portaria n.º 419/2012
de 20 de dezembro, a saber:

• As estruturas de apoio à atividade sejam preferencialmente estruturas leves do tipo amovível, à
exceção das instalações sanitárias;

• Seja adaptada à topografia do local, não podendo implicar movimentos de terras significativos;
• Seja garantida a preservação da vegetação existente, em particular a ripícola;
• Seja assegurada a recolha de resíduos.

Com os melhores cumprimentos,

D
ata de expedição: 26-04-2016
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