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IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    

O Município de Vila Nova de Gaia implementou a Agenda 21 Local, promovida pelo Eixo Atlântico 
do Noroeste Peninsular, com a finalidade de elaborar propostas de acções orientadas para a 
melhoria da qualidade de vida da população. Trata-se dum compromisso para o desenvolvimento 
sustentável, que teve a sua origem na Cimeira do Rio de Janeiro, em 1992, tendo sido adoptado 
por cerca de 200 Países. 

Nesta iniciativa encontram-se, entre outros, os maiores núcleos de população do Norte de Portugal 
e da Galiza: Braga, Bragança, Chaves, Guimarães, Peso da Régua, Porto, Viana do Castelo, Vila 
Nova de Gaia, Vila Real; A Coruña, Ferrol, Lugo, Monforte de Lemos, Ourense, Santiago de 
Compostela e Vigo. 

Em termos de procedimentos, a Agenda 21 Local exige a identificação dos problemas ambientais 
mais determinantes e o desenvolvimento de planos de actuação com a participação dos agentes 
sociais locais, através da criação de fóruns de debate com os cidadãos. A participação dos 
múltiplos agentes sociais, económicos e institucionais, foi concebida como o elemento de 
superação das dificuldades e incoerências inerentes ao modelo de crescimento urbano actual. 

A Agenda 21 não pretende dar resposta a todos os problemas do Concelho mas sim definir um 
modelo tendencial para o qual queremos dirigir as nossas acções, identificando os eixos 
estratégicos que lhe dão sentido, e preenchê-los de conteúdo nos aspectos que são considerados 
prioritários. 

FFFFASES DO ASES DO ASES DO ASES DO PPPPRRRROCESSO OCESSO OCESSO OCESSO DA DA DA DA AAAAGENDA GENDA GENDA GENDA 21212121    LLLLOCALOCALOCALOCAL    

Numa primeira fase realizou-se o 
Diagnóstico Ambiental e SocioDiagnóstico Ambiental e SocioDiagnóstico Ambiental e SocioDiagnóstico Ambiental e Socio----económico económico económico económico 
do do do do ConcelhoConcelhoConcelhoConcelho, o qual permitiu evidenciar 
algumas disfunções do município e também 
as potencialidades para superá-las.  

Os problemas identificados serviram de 
base para a elaboração dum Plano de Plano de Plano de Plano de 
AcçãoAcçãoAcçãoAcção, documento de suporte da Agenda 
21 Local, que sintetiza e orienta as políticas 
e programas de actuação municipal.    
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Vila Nova de Gaia assinou, em Janeiro de 2006, a Carta das Cidades Europeias para a 
Sustentabilidade - Carta de Aalborg, pretendendo-se que o Plano de Acção desenvolva e dê 
conteúdo aos princípios nela assumidos. 

Este documento é coerente com o proposto nos “II Estudos Estratégicos do Eixo Atlântico”, e 
simultaneamente dar resposta aos princípios expostos no Plano de Acção de Lisboa e na Quarta 
Conferência Europeia Sobre Cidades Sustentáveis. 

Por último, será necessário estabelecer um mecanismo de controlo das acções acordadas no 
plano de acção, o Plano de SeguimentoPlano de SeguimentoPlano de SeguimentoPlano de Seguimento. 

1.1.1.1.    DDDDIAGNÓSTICO IAGNÓSTICO IAGNÓSTICO IAGNÓSTICO AAAAMBIENTAL E MBIENTAL E MBIENTAL E MBIENTAL E SSSSOCIOOCIOOCIOOCIO----ECONÓMICOECONÓMICOECONÓMICOECONÓMICO    

O diagnóstico ambiental e socio-económico foi elaborado com base na Metodologia da Barcelona 
Ecologia, a qual se desenvolve considerando quatro princípios: o primeiro, a Compactação do a Compactação do a Compactação do a Compactação do 
TerritórioTerritórioTerritórioTerritório, que define uma cidade controlada e alicerçada na sua expansão, onde o espaço público 
tem um papel primordial. Na cidade compacta o equilíbrio entre o edificado e o espaço público 

possibilita a relação, o contacto. Segundo este princípio a cidade compacta é mais eficiente numa 
perspectiva energética que o modelo de cidade difusa associado à dispersão suburbana. 

Uma maior compactação 
exige, entre outras medidas, 
a conservação dos espaços 
agrícolas e os de elevado 
valor ecológico que ainda 
sobrevivem ao redor da 
trama urbana, evitando a 
sua degradação por uma 
urbanização incontrolada de 
baixa densidade; a 
reabilitação do espaço 
construído e deteriorado, 
que implica a conservação 

dos centros históricos e a regeneração dos bairros degradados como opção preferencial à 
urbanização de novos espaços e uma maior qualidade do espaço urbano.  
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Uma cidade compacta resulta num sistema mais eficiente ao favorecer a proximidade e a 
acessibilidade, reduzindo as necessidades de transporte. Por outro lado, diminui o consumo de 
solo e os múltiplos impactes associados ao mesmo, destruição dos espaços naturais e agrícolas, 
impermeabilização do solo, modificação das dinâmicas hídricas, etc..  

O princípio da compactação, com consequente inversão da tendência da difusão suburbana, só é 
viável se a alternativa for um meio urbano de qualidade, vital, complexo e diverso. Isto conduz ao 
segundo princípio, a Complexidadea Complexidadea Complexidadea Complexidade. 

Uma cidade mais complexa é 
aquela que possui um meio 
urbano caracterizado pela 
vitalidade, pela diversidade de 
actividades, serviços e lazer 
repartidos equilibradamente na 
trama urbana. Uma maior 
complexidade tem diversas 
vantagens, entre as quais se 
destacam maior eficiência 
energética ao incrementar as 
sinergias económicas, menor 
mobilidade ao melhorar a acessibilidade a serviços e actividades múltiplas e aumento da qualidade 
urbana ao pacificar o espaço, reduzindo as necessidades de transporte. 

As consequências duma melhoria das acessibilidades sobre a qualidade do espaço urbano são 
inquestionáveis: incremento do espaço disponível para os peões, redução do ruído e da 
contaminação atmosférica, menor consumo de recursos energéticos, etc.. Os espaços multi-
funcionais são complexos, mas mais eficientes em termos ambientais e socialmente mais ricos. 

O terceiro princípio, a Eficiência do Metabolismo UrbanoEficiência do Metabolismo UrbanoEficiência do Metabolismo UrbanoEficiência do Metabolismo Urbano, a dinâmica das cidades pressupõem 
entradas em forma de energia e materiais necessários para o funcionamento destas, originando 
resíduos a que se deverá dar destino final. De facto, a cidade, nos moldes actuais, necessita dum 
grande volume de recursos para manter a sua organização e produz cada vez mais resíduos que 
são eliminados e não reconduzidos a um novo ciclo de consumo.  
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O quarto princípio, a Estabilidade ou Coesão Sociala Estabilidade ou Coesão Sociala Estabilidade ou Coesão Sociala Estabilidade ou Coesão Social, atende à complexidade como factor social e 
cultural, essenciais para a manutenção do equilíbrio e da paz social. Processos de segregação 
social operam na direcção oposta aos da sustentabilidade, contribuindo para a degradação do 
espaço urbano como âmbito de convivência e potenciando os processos de segregação espacial 
que impulsionam a sub-urbanização na cidade difusa. O desequilíbrio dos rendimentos e a sua 
segregação no espaço ou o progressivo envelhecimento da população são factores que se 
repercutem negativamente no modelo de cidade socialmente coesa. 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.    AAAANÁLISE DA NÁLISE DA NÁLISE DA NÁLISE DA CCCCOMPACTAÇÃOOMPACTAÇÃOOMPACTAÇÃOOMPACTAÇÃO    

A ocupação do solo actualmente em Vila Nova de Gaia caracteriza-se por uma dispersão, 
fragmentação, falta de hierarquia e desqualificação ambiental e paisagística1. A compactação que 
se encontra estabilizada, 
obedece principalmente a uma 
edificação tradicional intensiva, 
a um crescimento em altura dos 
edifícios mais recentes e a uma 
escassez de espaços livres e 
espaços verdes.  

A média dos espaços verdes 
per capita, em 2001, das 
cidades Urban Audit2 era de 
26,0 m2/hab. e em Vila Nova de 
Gaia apresentava apenas 3,3 
m2/hab. O mesmo sucede com os jardins em área urbana que no Concelho surgiam apenas em 
1,1% enquanto que nas cidades Urban Audit apresentavam uma média de 12,9%3. 

                                                 
1 Gaiurb, E.M., Relatório 2.8 Dinâmica do Território 1994-2004/ versão provisória, Abril 2005, p.6. 
2 Urban Audit é o conjunto de 250 indicadores que pretendem medir a qualidade de vida nas cidades. Fazem 
parte do grupo de cidades Urban Audit 258 cidades europeias, incluindo as portuguesas: Aveiro, Braga, 
Coimbra, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Porto e Setúbal. Para mais informações consultar: 
www.urbanaudit.org 
3 Gaiurb, E.M., Relatório 2.8 Dinâmica do Território 1994-2004/ versão provisória, Abril 2005, p.28. 
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Figura 1: Compactação Absoluta  

O sistema de transportes públicos é baseado em operadores privados, apresenta uma gestão 
demasiado flexível, dissociada das necessidades do Concelho, excessiva nalgumas zonas e 
reduzida noutras. Este factor contribui para o aumento do uso do transporte privado e para a 
fixação das populações junto das grandes infra-estruturas rodoviárias. Ainda que com valores 
semelhantes, Vila Nova de Gaia apresenta uma motorização superior à média da Área 
Metropolitana do Porto. 

O modo que detém a primazia na distribuição modal do Município é o modo automóvel, com 42% 
do total das viagens. O modo a pé é o segundo mais utilizado, seguido do autocarro que capta 
pouco mais dum quinto do total das viagens. Os restantes modos têm uma expressão 
comparativamente menor, podendo-se destacar o motociclo, que é o modo utilizado em 
aproximadamente 4% das deslocações.  

É nas viagens relacionadas com o “Trabalho” que se verifica o predomínio do modo automóvel, 
com mais de metade da quota em termos modais; somados todos os modos motorizados, incluindo 
o autocarro, constata-se que estes captam mais de 85% do total das viagens habituais. 
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Figura 2: Evolução do Tráfego Médio Diário nos Acessos Viários Principais  

1.2.1.2.1.2.1.2.    AAAANÁLISE DA NÁLISE DA NÁLISE DA NÁLISE DA CCCCOMPLEXIDADEOMPLEXIDADEOMPLEXIDADEOMPLEXIDADE    

A actividade empresarial em Vila Nova de Gaia é bastante diversificada, 45% das empresas 
instaladas encontram-se disseminadas por 41 tipos de actividade segundo a Classificação 
Portuguesa das Actividades Económicas4. 

O Índice de diversidade (H) reflecte o grau de maturidade e centralidade de cada unidade do 
território. No Concelho, as freguesias de Mafamude e Santa Marinha são as que apresentam o 
maior índice de diversidade. Surgem ainda outros núcleos que revelam tendência para a 
concentração e a diversidade como o Fojo, a Rechousa, os Carvalhos e a freguesia de Oliveira do 
Douro. Estes núcleos, parcialmente coincidentes com os núcleos de maior concentração de 

                                                 
4 Gaiurb, E.M., Relatório 2.2. Actividades Económicas/ versão provisória, Maio 2005, p.7. 
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serviços, correspondem a algumas pequenas centralidades que vão surgindo no Concelho para 
além da zona mais central da cidade. 

 

Figura 3: Percentagem de Empresas por Freguesia  

 
Relativamente ao indicador Diversidade Tecnológica (H@),    que nos dá o grau de maturidade em 
relação às actividades tecnológicas (actividades e equipamentos ligados às novas tecnologias de 
informação e do conhecimento), a sua comparação com o Índice de Diversidade permite-nos 
conhecer a evolução da sociedade do conhecimento. No Concelho a Diversidade Tecnológica 
segue a mesma linha do Índice de Diversidade, o centro da cidade e a área envolvente 
apresentam os valores mais elevados de Diversidade Tecnológica. 
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1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.    BBBBIODIVERSIDADEIODIVERSIDADEIODIVERSIDADEIODIVERSIDADE    

O Município de Vila Nova de Gaia compreende uma variedade de espaços naturais com fauna e 
flora características associadas, que contribuem significativamente para a valorização do seu 
património cultural. 

A vegetação natural de índole florestal, encontra-se actualmente confinada às margens de alguns 
cursos de água, a espaços pontuais em áreas topograficamente acidentadas e a pequenos 
espaços marginais nos ecótones entre os campos agrícolas e as matas de produção 
representando 19% total do território, em 20035. 

A maior parte das propriedades florestais tem uma área diminuta, sendo o pinheiro bravo e o 
eucalipto ou um misto destas duas, as principais espécies existentes no Concelho. 

No que diz respeito às espécies invasoras é de destacar a presença de acácias, que resultam 
numa composição com grande susceptibilidade de degradação e propagação de incêndios. 

A zona costeira de Vila Nova de Gaia é muito atractiva e valiosa tendo sofrido uma requalificação 
que compreendeu a construção de 
apoios de praia, parques de 
estacionamento, instalações 
sanitárias e chuveiros, passadiços de 
acesso às praias, com a extensão de 
15 Km que proporcionam a prática de 
exercício ou aprazíveis passeios ao 
longo de toda a costa. A qualidade é 
assegurada pela instalação de 
equipamentos de recolha selectiva de 
resíduos e limpeza diárias dos areais.   

 Paralelamente, foi efectuada a 
demolição de construções 
indevidamente localizadas ou 
degradadas, e a reabilitação e 

                                                 
5 Gaiurb, EM - Estrutura Ecológica Municipal: Versão Preliminar – Maio 2005, pg. 45 
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renaturalização das ribeiras. Este processo permitiu despoluir, desentubar e renaturalizar as 
margens, impedindo a construção em leitos de cheia. 

Como resultado desta política e esforço global, a zona costeira de Vila Nova de Gaia constitui um 
exemplo de qualidade ambiental, traduzido na atribuição do galardão da Bandeira Azul a todas as 
praias. 

Os espaços ecológicos que mais se destacam pela sua importância para a conservação da 
biodiversidade e do meio natural em Vila Nova de Gaia, são o estuário do Douro, o litoral da 
Aguda, o Parque Biológico de Gaia e a Serra de Negrelos. 
 
 
 

 
 
 

Figura 4 – Espaços Verdes de Interesse para a Estrutura Ecológica Metropolitana  
Fonte: Futuro Sustentável, Manual do Plano de acção “Ordenamento do Território, Espaços Verdes e Áreas 
Naturais” 
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Com excepção do Parque Biológico de Gaia, todos os espaços acima mencionados estão incluídos 
na Reserva Ecológica Nacional (2. 054,85 ha). Para além desta, pode ainda considerar-se a 
Reserva Agrícola Nacional (1. 764,92 ha), como o conjunto de interesse para a conservação da 
biodiversidade. 
 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.    EEEESPAÇOS SPAÇOS SPAÇOS SPAÇOS PPPPÚBLICOSÚBLICOSÚBLICOSÚBLICOS        

Os espaços verdes urbanos funcionam como área de lazer para a população em geral. A sua 
inclusão na biodiversidade implica que estes sejam estudados tanto no âmbito do ecossistema per 
si, incluindo a sua composição faunística e florística própria, como no âmbito de zonas co-
integradoras da urbanidade, das populações e do lazer. 
 
O Concelho de Vila Nova de Gaia 
apresenta um valor insuficiente de espaço 
público. Retirando os arruamentos e as 
praias, o valor de referência (área de 
espaço público/área de Concelho) é de 
1,30m2/100m2. Se considerarmos os 
novos espaços que se encontram em fase 
de implementação, Programa Polis, e os 
Planos de Urbanização, este indicador 
triplica, passando para 3,9%6. 

    

1.3.1.3.1.3.1.3.    AAAANÁLISE DA NÁLISE DA NÁLISE DA NÁLISE DA EEEEFICIÊNCIAFICIÊNCIAFICIÊNCIAFICIÊNCIA    

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.GGGGESTÃO DE ESTÃO DE ESTÃO DE ESTÃO DE RRRRESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOS    

O sistema de gestão de resíduos do Concelho representar-se esquematicamente da seguinte 
forma: 

 

 

                                                 
6 Gaiurb, EM – Relatório 2.7. – Espaço Público– Versão Provisória - Maio 2005 
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Produção 
Real 

141 379 

 

Políticas de 
Minimização 

0,00% 

 

Produção Real 
(resíduos 

Recolhidos) 
141 379 

Recolha 
Indiferenciada 

 

Recolha 
Selectiva 

8 307 

 

Fracção Orgânica 
Recolhida 

Resíduos Verdes 
30 

 

Fracção 
Inorgânica 
Recolhida 

8 229 

 

Reciclagem liquida 

7 886 

 

7 782 

 

104 

 

Ind. reciclagem de papel 

 

Ind. reciclagem de vidro 

 

Ind. reciclagem plásticos 

 

Ind. reciclagem não 

ferrosos 

 

Ind. reciclagem ferrosos 

 

3 392 

3 645 

 
629 

 

6 

 

110 

Reciclagem de madeira 

Reciclagem de baterias 

Tratamento de óleos usados 

Tratamento de electrodomésticos 

65 

 

 5 

 

7 

27 

 

Rejeitados da 
estação de triagem 

e ecocentro 
343 

 

Tratamento 

 

4,2% 

 

Recolha Indiferenciada 
133 072 
93,9% 

 
Total Aterro sanitário 

133 741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Modelo de Gestão de Resíduos do Município de Vila Nova de Gaia 

Reciclagem/tratamento 

 

CONCELHO VILA NOVA DE GAIA - 2005 

 
ESQUEMA DO PROCESSO (TON/ANO) 
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O funcionamento do actual sistema de gestão de resíduos, não obstante as melhorias conseguidas 
com o encerramento da lixeira e a sua recuperação ambiental, não permitiu alcançar as metas 
definidas no PERSU I, sendo que a deposição em aterro, em 2005, representava o destino de 
cerca de 94% dos resíduos produzidos no Concelho, valor bastante superior à média nacional 
(63%). 

No espaço temporal de 2003-2006 a produção de resíduos no Concelho passou de 135.557 
ton/ano para 137.578 ton/ano, contudo a produção de RSU´s per capita manteve-se praticamente 
constante e no último triénio ligeiramente abaixo da média nacional (1,24 kg.hab/dia). A maior 
produção de resíduos ficou a dever-se a um aumento da população residente, sendo a variação da 
população residente no Concelho neste período de 10.934 indivíduos. 

 Recolha Indiferenciada de RSU (2003-2006)

125000

130000

135000

140000

2003 2004 2005 2006

Anos

 

Evolu¨‹o da Capita¨‹o RSU

1,221,21,231,25

0

0,5

1

1,5

2

2003 2004 2005 2006

Anos

 

Gráfico 1 – Evolução da Produção de Resíduos - 2003/2006 

Fonte: realização própria a partir de dados da Suldouro, S.A e INE 

 

No que respeita à recolha selectiva, a percentagem de RSU´s recolhidos tem vindo a aumentar no 
decorrer dos últimos anos, não obstante da quantidade de resíduos desviados de aterro ser ainda 
muito reduzida, representando apenas 6% relativamente à quantidade total de RSU´s recolhidos, 
face a uma média nacional de 37%, incluindo os materiais incinerados com valorização energética. 
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Recolha Selectiva de RSU (2003-2006)
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Gráfico 2 – Evolução da Recolha Selectiva de Resíduos - 2003/2006 

Fonte: realização própria a partir de dados da Suldouro, S.A e INE 

 

Apesar da quantidade dos equipamentos de deposição selectiva instalados no município ser de 
345 hab/ecoponto, superior ao 
recomendado pela União 
Europeia (500 hab/ecoponto), a 
quantidade de resíduos 
desviados de aterro é, como se 
verificou, muito baixa. Este 
indicador denota que as 
campanhas de sensibilização e 
informação realizadas não têm 
sido suficientes para levar a 
população a aderir ao processo 
de participação na reciclagem, 
na dimensão pretendida. 
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Para dar cumprimento ao Quadro Legal Nacional e Comunitário em matéria de reciclagem e 
valorização (Directiva Embalagens) é necessário até 2011: 

• Valorizar os resíduos de embalagem (RE) em mais de 60%, 

• Reciclar os RE entre 55-80%; 

• Reciclar os RE de vidro, papel e cartão em mais de 60%; 

• Reciclar os RE de plástico mais de 22,5%; 

• Reciclar os RE de metais em mais de 50%; 

• Reciclar os RE de madeira em mais de 15%. 

No que concerne à Directiva Aterro, até 2009 os Resíduos Orgânicos Biodegradáveis (RUB´s), 
destinados a aterro, devem ser reduzidos para 50% da quantidade de RUB´s produzidos em 1995. 
Em 2016 este valor deverá ser reduzido em mais 15%. 

    

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.    GGGGESTÃO DA ESTÃO DA ESTÃO DA ESTÃO DA ÁÁÁÁGUAGUAGUAGUA7777    

RRRREDE DE EDE DE EDE DE EDE DE AAAABASTECIMENTOBASTECIMENTOBASTECIMENTOBASTECIMENTO    

Vila Nova de Gaia, em 1999, criou a Empresa Municipal Águas de Gaia, com o objectivo de gerir 
os sistemas de abastecimento de água e drenagem e tratamento de águas residuais.    Entre 1999 e 
2006, o Concelho investiu o montante de 155 milhões de euros, dos quais 83% (129 milhões de 
euros) em infra-estruturas de saneamento. 

 

 

 

 
                                                 
7 Os dados relativos ao Concelho de Vila Nova de Gaia foram extraídos do Relatório e Contas da Águas de 
Gaia, E.M., 2005. 
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Actualmente, o modelo de utilização de água no Município, resume-se pelo seguinte esquema: 

 

Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5:::: Modelo de utilização de Água do Município de Vila Nova de Gaia 

 

O sistema de abastecimento de água é constituído por 32 reservatórios, com capacidade total de 
reserva que garante o abastecimento por 48 horas, 73 km de condutas adutoras, 4 estações 
elevatórias e 1.448,6 km de condutas distribuidoras que abastecem todo o território concelhio. Em 
2005, a taxa de cobertura era de 95%, valor previsto no Plano Estratégico de Abastecimento de 
Água e de Saneamento de Águas Residuais – PEASAAR, para 2006. 

No mesmo ano, o Concelho conseguiu uma melhoria das perdas de água, que se fixaram em 
14,1% da água adquirida, apresentando assim, conjuntamente com o município da Maia, a maior 
eficiência de toda a Área Metropolitana do Porto.8 

O efeito da redução das perdas reais de água tem expressiva evidência na diminuição do volume 
de água adquirida por cliente/ano, que correspondia a 177 m3 no ano 2000, e em 2005 a 156 m3. O 
consumo de água per capita, situa-se a um nível inferior do verificado nos Concelhos de Arouca, 
Espinho e Porto9. 

                                                 
8 Dados recolhidos do Diagnóstico de Ambiente do Grande Porto, Água, Universidade Católica, Nov. 2005 
9Consumo de água residencial e de serviços por habitante, por Concelho da Área Metropolitana do Porto, 
2003 

Concelhos Consumo m
3
 

Porto, Espinho e Arouca ]45;61] 
Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo e 
Vila �ova de Gaia 

]35;45] 

4.074.09 m3/ano 

Água Adquirida 
para 

abastecimento 
público 

19.111.064 m3/ano 

Consumo 
urbano de 

água 
15.036.973 

m3/ano 
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O sistema actual de abastecimento de água no Concelho, garante fiabilidade e qualidade e cobre a 
totalidade do território concelhio. 

SSSSANEAMENTO E TRATMENTANEAMENTO E TRATMENTANEAMENTO E TRATMENTANEAMENTO E TRATMENTO DE ÁGUAS RESÍDUAISO DE ÁGUAS RESÍDUAISO DE ÁGUAS RESÍDUAISO DE ÁGUAS RESÍDUAIS    

No final de 2005, a rede de saneamento 
prolonga-se por todo o território concelhio 
numa extensão de 1. 173 km. Com as infra-
estruturas criadas até 2005: ETAR de 
Lever, ETAR de Gaia Litoral, ETAR de 
Febros, ETAR do Areínho e ETAR de 
Crestuma e 66 estações elevatórias, o 
Município ficou dotado dum sistema de 
drenagem, transporte e tratamento de 
águas residuais com capacidade para 
responder às necessidades da população 

até ao ano de 2040.   

O crescimento do número de ligações ao 
saneamento foi realizado de forma gradual, passando de duas dezenas de milhar em 1998 para 
cerca de 120.000 clientes no final de 2005, o que significa uma taxa de cobertura de 92%. 

O pleno funcionamento do sistema de saneamento veio permitir ao Município dispor de ribeiras 
despoluídas, o que possibilitou a atribuição do 
galardão Bandeira Azul a todas as praias em 
2006, factores da maior importância ambiental, 
económica e social.  

A exploração e ampliação da rede separativa de 
águas pluviais do Concelho, tem contribuído para 
a requalificação ambiental de diversas áreas, para 
o melhoramento do funcionamento do sistema de 

                                                                                                                                                     
Povoa de Varzim, S. João da Madeira e 
Vila do Conde 

]15;35] 

Trofa, Santa Maria da Feira e Santo Tirso ]8;15] 
Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente. 
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tratamento das águas residuais e simultaneamente para a diminuição dos custos de gestão deste 
sistema. 

As taxas de cobertura de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, verificadas em 
2005, cumpriam já os objectivos do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território 
definidos no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais 
2000-2006 (95% em abastecimento de água e 90% no saneamento). 

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.    GGGGESTÃO DA ESTÃO DA ESTÃO DA ESTÃO DA EEEENERGIANERGIANERGIANERGIA    

Portugal é o país da União Europeia mais dependente do petróleo como fonte energética, o peso 
das importações de petróleo face ao PIB é três vezes mais elevado em Portugal do que na média 
dos restantes países europeus, considerando a Europa dos 15. O aumento reiterado do valor do 
petróleo e as reservas limitadas, colocam Portugal numa posição pouco cómoda não só no que 
toca à vertente económica como também à disponibilidade deste recurso. 
 
A energia tem que ser uma aposta de Portugal perante os desafios da elevada dependência 
energética externa e das suas implicações estratégicas e económicas, bem como dos reptos 
associados às alterações climáticas e à eficiência energética, o sector da energia desempenha um 
papel fundamental no desenvolvimento do país. 

 

Consumo Energético Portugal/2003

69%

23%

8%

Combustíveis Fósseis Electricidade Gás Natural

 
Gráfico 3 – Consumo Energético de Energia por Fonte em Portugal 

Fonte: Direcção Geral de Geologia e Energia 
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Nos últimos dois anos foram aprovadas medidas decisivas na área das energias renováveis, da 
energia termoeléctrica e da eficiência energética. Em 2005 o desenvolvimento da energia eólica 
obteve a maior taxa de crescimento europeia passando para o segundo lugar em 2006; 

Com o objectivo de promover o desenvolvimento económico, reduzir a dependência do exterior e 
combater as alterações climáticas, as metas estabelecidas para a produção de energias 
renováveis foram revistas em alta, pretendendo-se que: 

• A produção de electricidade com base em energias renováveis passe de 39% para 45% do 
consumo em 2010; 

• Os biocombustíveis utilizados nos transportes aumentem de 5,75% dos combustíveis 
rodoviários para 10% em 2010; 

• Até 2015 sejam implementadas medidas de eficiência energética equivalentes a 10% do 
consumo energético. 

O consumo de energia primária tem registado um importante abrandamento nos últimos anos 
devido à desaceleração económica e ao aumento dos preços de petróleo. Portugal já se encontra 
perto da média europeia em termos de intensidade energética e de taxa de crescimento da energia 
primária. Não obstante, o consumo energético dos edifícios e o consumo eléctrico continuam a 
crescer acima da média europeia, constituindo uma área prioritária de intervenção. 

Estão a ser tomadas medidas, tais como: a introdução de taxas de carbono sobre as lâmpadas 
menos eficientes, o desincentivo fiscal ao uso de gasóleo de aquecimento, e a preparação do 
Plano de Acção para a Eficiência Energética, com o objectivo de redução equivalente a 10% do 
consumo energético até 2015. 

Paralelamente, o compromisso de Portugal em Quioto prevê que até 2012 o crescimento das 
emissões relativamente ao valor verificado em 1990 não exceda os 27%. Desde 1990, Portugal 
afastou-se da trajectória da meta de Quioto, sobretudo devido ao crescimento ocorrido nos 
sectores dos transportes e do doméstico/serviços. 

As medidas na área da energia representam a principal aposta de Portugal no combate às 
alterações climáticas e são um importante contributo para o cumprimento de Quioto. 

Na vertente da contenção do consumo energético, foi criado um conjunto de medidas com vista a 
diminuí-lo, com particular incidência nos edifícios e transportes: 
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• Certificação energética de edifícios Certificação energética de edifícios Certificação energética de edifícios Certificação energética de edifícios ----    o Decreto-Lei nº 78/2006, de 4 de Abril, que transpõe 
a directiva comunitária sobre a eficiência energética dos edifícios, cria o Sistema de 
Certificação Energética dos Edifícios. Este diploma visa a prossecução dos objectivos de 
política energética através das medidas de promoção de eficiência e uso racional de 
energia, bem como através da instalação de equipamentos de aproveitamento de fontes 
renováveis de energia, designadamente de aproveitamento solar térmico. 

• Regulamentos de construção e água quente solar Regulamentos de construção e água quente solar Regulamentos de construção e água quente solar Regulamentos de construção e água quente solar ----    Foram aprovados novos regulamentos 
de construção (RSECE – Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos 
Edifícios – e RCCTE – Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 
Edifícios), cerca de 40% mais exigentes em termos de eficiência energética que os 
anteriormente em vigor. Com estes regulamentos, passou a ser obrigatória a instalação de 
painéis solares nos novos edifícios. 

Considerando a importância do sector energético para o desenvolvimento económico do Concelho 
de Vila Nova de Gaia e as implicações estratégicas em termos de impactes ambientais foi criada a 

Agência Municipal de Energia – Energaia, em 1999, com o objecto de dinamizar a política 
energética local integrando-a no desenvolvimento económico e social do território, promovendo as 
energias renováveis. 

O consumo total de energia no Concelho atingiu, no ano de 2002, um máximo de 376 mil tep10 
sendo o maior dos valores atingidos nos Concelhos portugueses do Eixo Atlântico. Entre 1991 a 
2001, o consumo total de energia teve um acréscimo médio anual de 5%, registando-se um 
aumento total de cerca de 55%, no período considerado. 

O gasóleo, a electricidade e as gasolinas são as fontes de energia mais usadas em Vila Nova de 
Gaia. As vendas de derivados do petróleo, gás propano, gás butano, gasolina, gasóleo e fuelóleo, 
atingiram em 2003 cerca de 258 mil tep, o que representa cerca de 70% do consumo energético 
total de energia no Concelho. 

                                                 
10 tep tonelada equivalente de petróleo: para efeito de contabilidade energética é necessário converter para a 
mesma unidade os consumos e/ou produção de todas as formas de energia. A unidade usualmente utilizada 
para o efeito é a tonelada equivalente de petróleo, que representa o conteúdo energético duma tonelada de 
petróleo indiferenciada. 
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Consumo Energético V.N. Gaia/2003

70%

26%

4%

Combustíveis Fósseis Electricidade Gás Natural

 
Gráfico 4 – Consumo Energético por Sector de Actividade em Vila Nova de Gaia 

Fonte: Direcção Geral de Geologia e Energia e INE 

O gás natural foi introduzido no Concelho em 1998, vindo gradualmente a substituir a utilização de 
gás propano e butano em processos industriais e nas habitações. Em 2003, o consumo de gás 
natural aproximou-se dos 16 milhões de metros cúbicos, 50% do consumo no sector industrial, 
37% no sector doméstico e 13% no sector terciário. 

Em suma, pode concluir-se que o consumo energético em Vila Nova de Gaia apresenta um quadro 
semelhante ao verificado ao nível nacional. 

Salienta-se que cerca de 70% das medidas previstas no Plano Nacional das Alterações Climáticas 
incidem sobre o sector da energia, assim, a diminuição dos consumos, o aumento da eficiência 
energética e a utilização de fontes renováveis surgem como soluções urgentes para a resolução 
dum problema que apresenta uma enorme complexidade. 

1.4.1.4.1.4.1.4.    AAAA    CCCCOESÃO SOCIALOESÃO SOCIALOESÃO SOCIALOESÃO SOCIAL    

O Concelho de Vila Nova de Gaia é, actualmente, o mais populoso da Área Metropolitana do Porto, 
com baixa taxa de atracção de mão-de-obra, mas com elevada taxa de repulsão de activos. Este 
movimento pendular é um factor estrutural da realidade social determinante nas respostas sociais a 
definir. 
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A realidade sócio-económica decorrente desta estrutura demográfica, revela uma característica 
específica do Concelho, a forte potencialidade de desenvolvimento social que representa a elevada 
taxa de actividade, com a faixa etária jovem como dominante. A expressão e a acentuada 
tendência de crescimento da empregabilidade feminina é outra das dominantes sociais, com 
especial relevância interna e no contexto da área Metropolitana do Porto. A estrutura sócio-
económica tem outro indicador específico na tendência de crescimento das profissões qualificadas 
ao nível técnico e intelectual. Este factor é revelador da concentração de serviços no Concelho o 
que demonstra a capacidade de crescimento deste sector de actividade económica.  

O Concelho revela na elevada capacidade de infra-estruturação económica e no ordenamento do 
território fortes potencialidades como factor de interacção com o desenvolvimento social. 

O desemprego tem como características dominantes a baixa qualificação e reduzida escolaridade 
o que determina políticas transversais geradoras de aumento de empregabilidade no Concelho. 

A cobertura de jardins-de-infância (3-5 anos) revela um índice positivo ao contrário de todos os 
outros equipamentos onde a cobertura do Concelho apresenta elevados défices. É relevante a 
necessidade de investimento estruturante ao nível dos equipamentos sociais nomeadamente, os 
direccionados para crianças e jovens. A cobertura de equipamentos escolares apresenta valores 
médios para as necessidades do Concelho. 

A combinação de diversas variáveis permitem identificar tipologias das áreas sócio económicas 
relevantes. As características mais salientáveis destas áreas, ainda que não as únicas, são as 
seguintes: a área 
expansiva do Concelho, 
correspondente às 
freguesias incluídas no 
perímetro urbano, como 
Oliveira do Douro e 
circundantes que podem 
ser classificadas como 
um espaço dinâmico 
misto, formado por 
classes médias 

profissionais, 
trabalhadores 
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qualificados e semi-qualificados. As principais características sócio económicas que a definem são: 
na perspectiva formativa e laboral, um elevado nível de qualificação profissional dos ocupados; e 
na perspectiva sócio demográfica, uma elevada percentagem de habitação unipessoal composta 
por maiores de 65 anos e uma elevada concentração de cidadãos estrangeiros, que procuram 
assentamento em áreas urbanas com maiores possibilidades laborais e residenciais.  

 

Figura 6: Componente 1 - Diferenciação Sócio-Educativa             Figura 7: Componente 2 - Envelhecimento 

 

A outro nível estão as freguesias mais tradicionais, afectadas com menor incidência pela expansão 
urbana dos últimos anos, das quais, as mais representativas são Avintes, Madalena, Valadares e 
Lever, com um elevado índice de envelhecimento da população, e um património urbanístico que 
apresenta alguma deterioração. 
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Figura 8: Componente 3 - Habitação              

Atenção principal merece o núcleo mais urbano do Concelho, concentrado na freguesia de Oliveira do 
Douro. Aqui misturam-se as características próprias dos espaços urbanos mais expansivos do Concelho, 
como o entorno da freguesia, e características próprias de assentamentos mais tradicionais. 

Esta classificação do território permite-nos definir como áreas de maior risco de exclusão social, as áreas 
mais degradadas de Oliveira do Douro, junto com as de Avintes, Madalena, Valadares e Lever. Estas áreas 
representam locais prioritários para a política social dirigida à terceira idade e às acções de regeneração 
urbana. Particularmente problemática resulta a situação das áreas mais degradadas de Oliveira do Douro, 
pois o envelhecimento da povoação e a degradação do património urbano detectado, une-se ao elevado 
número de idosos que vivem sós. Estes, nomeadamente nos espaços urbanos representam um desafio 
particular à atenção social da Administração Local, pela necessidade de desenvolver políticas que incidam 
na sua integração na comunidade. 

 Salientamos a terceira idade, pois as tendências demográficas apontam para um incremento das taxas de 
dependência de idosos, como evidenciam as análises da estrutura e tendência demográfica que registam 
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um progressivo envelhecimento. A estas causas demográficas, juntam-se as tendências de tipo sociológico, 
como as mudanças nas pautas familiares e o papel dos idosos na sociedade, fenómeno que afecta todos os 
espaços urbanos e a que Vila Nova de Gaia não é excepção. 

É ainda necessário chamar a 
atenção sobre o fenómeno da 
imigração. A centralidade urbana de 
Vila Nova de Gaia e o seu 
dinamismo, convertem a cidade num 
foco de atracção imigratória. Esta 
não só constitui uma fonte de 
riqueza ao ocupar novos nichos da 
actividade económica, como 
também de diversidade e 
enriquecimento cultural. Porém, se 

os fluxos migratórios não forem 
acompanhados de medidas que 
garantam a sua plena integração social e económica, ocasionalmente, podem originar-se focos de exclusão 
e marginalização social. 

Em suma, poder-se-á dizer que ao nível social o Concelho apresenta vulnerabilidades assim como fortes 
potencialidades na estrutura económica e capacidade endógena de auto-organização. 

    

1.51.51.51.5....    SSSSÍNTESE DO ÍNTESE DO ÍNTESE DO ÍNTESE DO EEEESTADO STADO STADO STADO AAAACTUAL DO CTUAL DO CTUAL DO CTUAL DO CCCCONCELHOONCELHOONCELHOONCELHO    

Os aspectos positivos e negativos do Concelho que poderão potenciar e/ou dificultar a implementação das 
linhas estratégicas de actuação no sentido do desenvolvimento sustentável de Vila Nova de Gaia, são: 
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Tabela 1 – Indicadores 

INDICADOR VALOR ACTUAL 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
VALOR DESEJADO TENDÊNCIA ACTUAL 

INDICADADORES DE MOBILIDADE 

Nº médio de viagens diárias por pessoa 2,3  
Diminuir o número de 

viagens  

Relação entre o número de indivíduos 

que se desloca para o trabalho a pé em 

relação àqueles que o fazem em 

automóvel   

1/1,3  
Aumentar o número de 

deslocações a pé  

Taxa de 

Motorização 

(1991-2001) 

Evolução do número de 

veículos por família 
76%  

Diminuir o número médio 
de veículos  Evolução do número 

médio de veículos por 

individuos 

52,3%  

Taxa de ocupação dos veículos 1,33  
Aumentar a taxa de 

ocupação  

% de utilização de transporte público no 

Concelho (2004) 
21,4%  

Aumentar utilização 

deste modo  

Deslocações a pé e de bicicleta 22%  
Aumentar o número de 

viagens a pé  

INDICADADORES DE ACESSIBILIDADE 

A 600 metros 
Ensino Pré-Escolar 25,5% - 

Aumentar  
Ensino Primário 80,6% - 

< 400 metros 

Equipamentos 

Desportivos 
72,03% - 

Aumentar  
Paragens de 

Autocarro 
92,04% - 

> 400 metros 
Espaços verdes 

urbanos 

53,1% - Aumentar 
 200 -400 metros 24,7% - 

< 200 metros 22,2% - - 
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INDICADORES ECONÓMICOS 

Auto-suficiência  78% 
94,8% 

(Média do 
Grande porto) 

Aumentar Este índice revela que muitas pessoas que residem no 
município trabalham no exterior. 

 Auto-contenção 63,5% 
57,9% 

(Média do 
Grande Porto) 

Aumentar Com a criação de novas centralidades e o aumento da 
complexidade este valor tende a aumentar. 

Diversidade de Actividades (2002) 

 
Valor 

de 
    H 

 
 

Área do 
Território 

 
 

-‘ Aumentar È importante potenciar o aumento da diversidade no 
Concelho. 

0-1 22,6 km2 
1,1 -
2,7 

15,3 km2 

2,8-
4,3 

10,1 km2 

4,4-
6,3 

7,5 km2 

6,4-
8,8 

3,2 km2 

% de Poder de Compra (2004) 2,68 

1,58 
(Média do 
Grande Porto) 
 

Aumentar 

O poder de compra concelhio do nível de qualidade de 
vida e duma estrutura de emprego. Este indicador tem 
decrescido nos últimos anos com o poder de compra a 
diminuir 0,1% nos últimos 10 anos. 

Taxa de Ocupação Hoteleira 39,4% 
29,4% (Média 
do Norte) 

Aumentar 
A taxa de ocupação hoteleira no Concelho tem diminuído 
ao longo dos anos, sendo que entre 1999 a 2002 sofreu 
uma regressão de 2,3% 

Percentagem de Empresas do Sector 
Secundário (INE 2004) 

30% 
31% (Média do 
Norte) 

 
Este sector apresenta um grau de diversificação reduzido, 
com predomínio das indústrias tradicionais, fabricação de 
produtos metálicos, mobiliário, alimentar e bebidas. 

Percentagem de Empresas do Sector 
Terciário INE 2004) 

69,6% 
67,6% (Média 
do Norte) 

 
O Concelho revela uma elevada terciarização, 
representando o sector primário o,5% 

INDICADORES DE EFICIÊNCIA – RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Produção de Resíduos per Capita 1,2% 
1,2% (Média de 

Portugal) 
Diminuir - 

Recolha Selectiva total 6,1% 
8%(Média de 

Portugal) 
Aumentar - 

Taxa de Rejeitados 7,4% n.e(Média de Diminuir - 



 
 
                          

Agenda 21 Local de Vila Nova de Gaia 
 
 

 28

Portugal) 

Desvio de RUB de aterro 0% 
7%(Média de 

Portugal) 
Aumentar - 

INDICADORES DE EFICIÊNCIA –ÁGUA 

Consumo Doméstico de Água 
(l/dia/habitante) 

103,5 n.e.(AMP) Diminuir  

Perdas de Água 14,1% 35%(AMP) Diminuir  
% População Servida por Sistemas 
de Abastecimento Público 

95% 90%(AMP) Aumentar  

% População Servida por Sistemas 
de Saneamento Básico 

92% 52%(AMP) Aumentar  

INDICADORES SÓCIO-ECONÓMICOS 

Demografia: 
1. Índice de Envelhecimento 

81,04% 
79,8% 

(Média Região 
Norte) 

DIMINUIR Este índice tem aumentado ao longo dos anos de forma menos 
expressiva que na Região Norte 

Educação: 
2. Percentagem da população 

com 21 anos ou mais que 
frequenta ou frequentou o 
ensino superior 

8,98% 
6,9% 

(Média Região 
Norte) 

AUMENTAR A % da população com nível de qualificação elevado tem 
aumentado no Concelho. 

3. Taxa de Analfabetismo 5,4% 
9,0% 

(Média Nacional) 
DIMINUIR 

Esta taxa tende a diminuir , sendo um dos valores mais baixo 
dos Concelhos do Eixo Atlântico – Portugal,  contudo os valores 
são ainda ilustrativos de problemas estruturais ao nível da 
qualificação da população, que são mais notórios nas freguesias  
rurais. 

4. Taxa de Abandono Escolar 2,6% 
2,6% 

(Valor do Grande 
Porto) 

DIMINUIR O abandono escolar tem diminuído, pretendendo-se contudo, a 
sua irradicação nas faixas etárias activas. 

Emprego e Desemprego: 
5. Taxa de Actividade 

52,8% 
48,1% 

(Média Região 
Norte) 

AUMENTAR  

6. Taxa de Desemprego 8,1% 
6,7% 

(Média Região 
Norte) 

DIMINUIR  

Equipamentos Sociais: 
7. Índice de Ocupação de Creches 

1 
1 

(Média do Eixo – 
Portugal) 

DIMINUIR 

As creches concentram-se nas freguesias da cidade, seguindo 
desta forma, a distribuição da população com idade inferior a 2 
anos. A capacidade instalada não está toda preenchida, 
existindo contudo, alguns focos de sobreocupação, 
principalmente nas freguesias centrais da cidade. O índice é 
bastante elevado, importando assim apostar em novas infra-
estruturas. 

8. Capacidade de Lares de Idosos 
por Habitante com mais de 65 
anos 

0,02 
0,034 

(Média do Eixo – 
Portugal) 

AUMENTAR 
No que diz respeito aos equipamentos/serviços sociais destinados aos 
idosos tem sido dado preferência aos centros de dia e lares de idosos, 
registando-se uma das maiores capacidades por habitante. 
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INDICADORES SÓCIO-ECONÓMICOS (cont.) 

 
 

    

9. Índice de Ocupação de 
Equipamentos para Idosos 

0,97 
0,89 

(Média do Eixo – 
Portugal) 

DIMINUIR 

Os equipamentos destinados à 3ª idade concentram-se, na sua 
maioria, nas freguesias predominantemente urbanas, existindo 
mercado para construção de novos equipamentos, 
preferencialmente nas freguesias periféricas. 
 

10. Taxa de Ocupação – Camas de 
Hospital 

75% 
76% 

(AMP) 
DIMINUIR 

A taxa de ocupação hospitalar é mais elevada que a maioria dos 
Concelhos do Eixo, e o facto de ter um dos mais baixos números 
de camas de hospital revela um problema que precisa de ser 
colmatado. 

Habitação: 
11. Índice de Envelhecimento de 

edifícios 
105,3% 

87,0% 
(Média Região 

Norte) 
DIMINUIR Verifica-se que nas freguesias de maior crescimento habitacional 

existe um menor índice de envelhecimento dos seus edifícios. 

12. Proporção de Edifícios 
Clássicos Muito Degradados 

2,87% 
3,5% 

(Média Região 
Norte) 

DIMINUIR 
O estado de degradação afecta primordialmente as zonas com 
uma estrutura edificatória mais antiga, ou seja, nas zonas mais 
rurais e no centro histórico. 
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Em conclusão, o Diagnóstico Ambiental e Sócio EconómicoDiagnóstico Ambiental e Sócio EconómicoDiagnóstico Ambiental e Sócio EconómicoDiagnóstico Ambiental e Sócio Económico permite-nos apontar como áreas que 
mais necessitam de ser potenciadas em Vila Nova de Gaia as seguintes: 

Espaço Público Espaço Público Espaço Público Espaço Público –––– O espaço público em Gaia segue a lógica do sistema viário, é pontual, esparso e 
composto por partes não interligadas, revelando a forma dispersa da fixação no território. Os 
jardins são os espaços públicos clássicos da cidade e o indicador mais aproximado à noção de 
qualidade urbana. Em Vila Nova de Gaia existem cinco grandes manchas de áreas verdes 
espalhadas pelo território, vocacionadas para o uso público em geral: Parque da Lavandeira, 
Parque Biológico, Parque S. Caetano, Parque Arcozelo e o Parque da Senhora da Saúde. 

À semelhança do que acontece nos restantes municípios da Área Metropolitana do Porto estes 
espaços são em quantidade insuficiente. A carência de espaço público deve-se ao rápido e intenso 
desenvolvimento da cidade, a políticas de baixos investimentos na qualidade ambiental, que tem 
vindo a ser contrariada nos últimos anos com a ampliação de espaços existentes, como o Parque 
Biológico e a criação de novos espaços com várias valências, sendo disso exemplo o Parque da 
Cidade que irá incorporar um Centro Desportivo Municipal. 

Mobilidade Mobilidade Mobilidade Mobilidade –––– A falta de planificação da rede viária, acrescida pelo abuso do veículo privado em 
detrimento do público, cria grandes dificuldades na mobilidade para a população em geral. Nesta 
temática importa promover uma mobilidade urbana sustentável, optimizando a gestão do sistema 
viário concelhio, melhorando a eficiência das infra-estruturas existentes e previstas, promovendo o 
transporte público, a intermodalidade através do desenvolvimento de várias oportunidades de 
transportes (metro, comboio, autocarro, automóvel, a pé, etc.); 

Gestão dGestão dGestão dGestão de Resíduos e Resíduos e Resíduos e Resíduos –––– Dada a grande quantidade de resíduos que actualmente são encaminhados 
para aterro, e as evoluções recentes ao nível da política comunitária e nacional de resíduos, em 
particular as decorrentes do PERSU II torna-se premente implementar medidas de diminuição da 
quantidade destes em aterro e aumentar os seus níveis de valorização, tendo por objectivo dar 
cumprimento às metas estabelecidas. 

2.2.2.2.    PPPPLANO DE LANO DE LANO DE LANO DE AAAACÇÃO DE CÇÃO DE CÇÃO DE CÇÃO DE SSSSUSTENTABILIDADEUSTENTABILIDADEUSTENTABILIDADEUSTENTABILIDADE    

O Plano de Acção é um documento fundamental no processo da Agenda 21 Local, permitindo 
orientar a gestão e as políticas locais em prol da sustentabilidade, bem como orientar a população 
para desempenhar um papel activo e na sua prossecução. 
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O plano de Acção Local: Peça Chave no Processo da Agenda 21 LocalO plano de Acção Local: Peça Chave no Processo da Agenda 21 LocalO plano de Acção Local: Peça Chave no Processo da Agenda 21 LocalO plano de Acção Local: Peça Chave no Processo da Agenda 21 Local    

 

O Plano de Acção Plano de Acção Plano de Acção Plano de Acção é mais amplo que a planificação urbanística convencional, pois não pretende 
apenas organizar o território segundo os espaços e os usos do solo, mas também introduzir os 
factores de funcionamento das cidades. O urbanismo e os usos do solo são uma parte 
considerados ao mesmo nível que a opinião e a percepção dos cidadãos e o modelo de gestão dos 
recursos, trata-se assim dum Plano Estratégico definido com base num diagnóstico ambiental e 
sócio económico e na participação pública. 

 

 

 

     

 

 

 

        Elaboração do Plano de Acção Local. Fase de Auditoria                  Execução do Plano 

 

Figura 9: Fases da Definição e Implementação do Plano de Acção 

O principal objectivo do Plano de Acção é a definição de acções a adoptar para cada uma das 
áreas de intervenção prioritárias identificadas, promovendo o crescimento do Concelho de forma 
sustentada tornando-o mais competitivo. Para isso ter-se-á que responder a algumas exigências 
estruturais, nomeadamente: 

• Criar condições para a fixação de empresas que aumentem o emprego sustentado, 
baseado no conhecimento e nas tecnologias da informação que permitam acrescentar 
valor aos produtos finais; 

• Promover a utilização sustentável dos recursos naturais, aproveitando o potencial 
endógeno do Concelho, apostando na eficiência energética e na diversificação das fontes, 
pela aposta nas energias renováveis e a captura e fixação de CO2, promovendo a 
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dissociação do crescimento económico do consumo de recursos e da degradação 
ambiental; 

• Conferir um novo impulso à inovação, apoiando a entrada no mercado de produtos e 
serviços inovadores, captando investimento empresarial de base tecnológica; 

• Promover uma cidadania moderna, com base nas Tecnologias de Informação e 
Conhecimento como instrumento normal de acesso à informação, à educação, ao trabalho 
e à discussão pública. 

Seguindo a lógica do esquema da figura 9, passaremos de seguida a expor um conjunto de 
Prioridades Estratégicas e os respectivos Vectores Estratégicos, que nos parecem essenciais para 
que o município caminhe no sentido do desenvolvimento sustentável. 
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2.1.2.1.2.1.2.1.    SISTEMATIZAÇÃOSISTEMATIZAÇÃOSISTEMATIZAÇÃOSISTEMATIZAÇÃO    DADADADASSSS    LINHASLINHASLINHASLINHAS    ESTRATÉGICASESTRATÉGICASESTRATÉGICASESTRATÉGICAS    EEEE    MEDIDASMEDIDASMEDIDASMEDIDAS    DEDEDEDE    ACÇÃOACÇÃOACÇÃOACÇÃO    
Linha Estratégica 1: Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 

Prioridades Estratégicas 
Vectores Estratégicos Linhas de 

Acção 

1. Combate às alterações climáticas 

1) Campanhas para substituição de lâmpadas 
de baixa eficiência; 

2) Ampliação da frota de veículos a gás 
natural, nos transportes públicos; 

3) Construção de edifícios com maior 
eficiência energética; 

4) Arborização de novas áreas; 
5) Medidas de prevenção de incêndios 

florestais; 
6) Expansão da rede do metro em Vila Nova 

de Gaia. 

1.1.11.1.11.1.11.1.1    
1.1.21.1.21.1.21.1.2    
1.1.31.1.31.1.31.1.3    
1.1.41.1.41.1.41.1.4    
1.1.51.1.51.1.51.1.5    
1.1.61.1.61.1.61.1.6    
 

2. Gestão integrada da água 
1) Promover a utilização eficiente do recurso 

água; 
1.2.11.2.11.2.11.2.1    

3. Actividades agrícolas e florestais 
desenvolvidas em base sustentável, 
compatibilizadas com a conservação da 
natureza e a valorização da paisagem 

1) .Protecção e conservação dos solos com 
maior potencialidade agrícola; 

2) Gestão sustentável dos recursos florestais 
e sua protecção adequada. 

1.3.11.3.11.3.11.3.1    
1.3.21.3.21.3.21.3.2    

4. Gestão integrada do ar 

1) Criação duma rede de monitorização da 
qualidade do ar; 

2) Incentivo à utilização de transportes 
públicos 

1.4.11.4.11.4.11.4.1    
1.4.21.4.21.4.21.4.2    
    

5. Conservação da natureza e da biodiversidade 

1) Desenvolvimento duma estratégia de 
gestão integrada da orla marítima e fluvial; 

2) Conservação de espécies florísticas e 
faunísticas ameaçadas; 

3) Integração da conservação da natureza 
nas outras políticas, nomeadamente de 
desenvolvimento urbano, de obras públicas 
e de desenvolvimento rural; 

1.5.11.5.11.5.11.5.1    
 

6.  Gestão integrada de resíduos sólidos 
urbanos e equiparados; resíduos construção 
e demolição, visando a redução, reutilização, 
reciclagem e valorização, bem como a sua 
eliminação, assegurando uma actualização 
permanente das soluções adoptadas face aos 
progressos científico e tecnológico 

1) Desvio de aterro dos resíduos urbanos 
biodegradáveis; 

2) Educação/sensibilização dos cidadãos. 1.6.11.6.11.6.11.6.1    
1.6.21.6.21.6.21.6.2    
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Linha Estratégica 2: Melhorar o Meio UrbanoLinha Estratégica 2: Melhorar o Meio UrbanoLinha Estratégica 2: Melhorar o Meio UrbanoLinha Estratégica 2: Melhorar o Meio Urbano    

Prioridades EstratégicasPrioridades EstratégicasPrioridades EstratégicasPrioridades Estratégicas    Vectores EstratégicosVectores EstratégicosVectores EstratégicosVectores Estratégicos    Linhas de Linhas de Linhas de Linhas de 
AcçãoAcçãoAcçãoAcção    

1. Integração de critérios de 
sustentabilidade no 
planeamento urbanístico 

1) Assegurar o património histórico e cultural em 
equilíbrio dinâmico com a criação e diversificação 
de actividades, como um recurso para o 
crescimento económico; 

2) Implementação de estruturas de acolhimento de 
actividades com carácter tecnológico; 

3) Integração de infra estruturas de promoção do 
comércio tradicional. 

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.    

2. Potenciar o centro 
urbano e melhorar a sua 
paisagem 

1) Incentivos ao desenvolvimento de cidades 
sustentáveis, requalificadas e com identidade; 

2) Parcerias entre cidades para a atractividade e 
diferenciação; 

3) Melhor integração da cidade/região; 
4) Melhorar a integração dos polígonos industriais; 
5) Melhorar a rede de águas pluviais no sentido de 

reduzir o risco de inundações 

 

3. Acessibilidades locais 
estruturantes para a 
consolidação dum modelo 
territorial mais policêntrico 

1) Criação de novos eixos de mobilidade urbana que 
favoreçam os peões e a relação da cidade com o 
meio; 

2) Estruturação do eixo Norte-Sul na vertente 
ferroviária em complementaridade com outros 
meios de transporte; 

3) Construção duma rede de plataformas logísticas 
para o transporte e distribuição de mercadorias. 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.    

4. Potenciar o espaço verde 
e melhorar a sua gestão 

1) Ampliação dos espaços verdes disponíveis; 
2) Ligação dos espaços verdes em rede; 
3) Utilização de espécies autóctones na 

criação/reabilitação de espaços verdes; 
4) Continuação da requalificação das linhas de água, 

integrando-as nos corredores verdes 

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.    
2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3. 

5. Potenciar o turismo  
1) Criação dum plano de marketing de turismo; 
2) Estimular e reforçar o serviço público no domínio 

da cultura e das artes 
2.5.12.5.12.5.12.5.1    
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Linha EstratéLinha EstratéLinha EstratéLinha Estratégica 3: Igualdade de Oportunidades e Coesão Socialgica 3: Igualdade de Oportunidades e Coesão Socialgica 3: Igualdade de Oportunidades e Coesão Socialgica 3: Igualdade de Oportunidades e Coesão Social    

Prioridades EstratégicasPrioridades EstratégicasPrioridades EstratégicasPrioridades Estratégicas    Vectores EstratégicosVectores EstratégicosVectores EstratégicosVectores Estratégicos    Linhas de Linhas de Linhas de Linhas de 
AcçãoAcçãoAcçãoAcção    

1. Dinâmica de Emprego 
que promova a qualidade 
de vida no trabalho e a 
integração social  

1) Prevenção e combate ao desemprego, 
aumentando a empregabilidade e facilitando a 
transição para a vida activa; 

2) Desenvolvimento de políticas activas de 
emprego, nomeadamente, as destinadas a 
grupos sociais com problemas específicos; 

3) Reforço do papel da economia social na óptica 
da criação de riqueza e de emprego. 

 

2. Sociedade inclusiva que 
promova redes de 
solidariedade e 
comunidades dinâmicas 

1) Políticas inclusivas para pessoas com 
deficiência, grupos de risco ou desfavorecidos; 

2) Comunidades mais amigáveis para a população 
idosa; 

3) Inserção dos imigrantes no processo de 
desenvolvimento do Concelho; 

4) Apoio à criação de empresas com potencial 
inovador; 

5) Difusão das tecnologias de informação e 
comunicação como suporte à modernização 
dos métodos de trabalho e na melhoria da 
eficiência em serviços de impacto social; 

6) Reforçar os meios de apoio e fortalecimento do 
associativismo; 

7) Promover a qualidade de vida das crianças 
valorizando as lógicas preventivas e os 
princípios da subsidiariedade e da 
discriminação positiva. 

3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.    
3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.    
3.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2.7. 

 
 
 
 



 
 
                          

Agenda 21 Local de Vila Nova de Gaia 
 
 

 36

2.2.2.2.2.2.2.2.    LINHASLINHASLINHASLINHAS    DEDEDEDE    ACÇÃOACÇÃOACÇÃOACÇÃO    

As acções a adoptar para cada uma das prioridades estratégicas, centram-se na resolução dos 
problemas, identificados como críticos e de relevante resolução, levando à criação de 21 propostas 
de acção: 
 



 
 
                          

Agenda 21 Local de Vila Nova de Gaia 
 
 

 37

 

 

Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 
 

Prioridades Estratégicas 1.1. Combate às alterações climáticas 
 

Acção 1.1.1. Campanhas para substituição de lâmpadas de baixa eficiência 
 

Temática: 
Energia 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: 

Sensibilização/formação e comunicação para a utilização racional da energia.  

Descrição: 

O plano de sensibilização/formação para a utilização racional da energia consiste na realização dum 
conjunto de acções no âmbito da educação e sensibilização. Com o presente plano pretende-se criar 
uma dinâmica de acções utilizando projectos já em curso (Projecto Display, Eco-Escolas,X). 

Elementos principais: 
• Acções de formação e atendimento pela Energaia; 
• Materiais de sensibilização e informação; 
• Campanha de substituição de lâmpadas fluorescentes compactas; 
• Outros. 

 
Nível de Prioridade: 

Elevada 
Prazo de Implementação: 
Curto Prazo 

Período de Execução: 
Curto Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 

• Governo; 

•  Gaianima, E.M.; 

• Energaia; 

• Escolas; 

• Associações de pais; 

• Associação de moradores. 

 

 

Indicadores 
• Nº de famílias a aderir; 
• Nº de lâmpadas substituídas; 
• Poupança resultante da substituição das 

lâmpadas. 
 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 
• Governo; 
• Energaia; 
• Outros. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plano de Acção Local  
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Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 
 

Prioridades 
Estratégicas 1.1. Combate às alterações climáticas 

 

Acção 1.1.2. 
Ampliação da frota de veículos a gás natural, nos 
transportes públicos 

 
Temática: 
Energia 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: 

Realização de campanha de comunicação/informação para a adaptação de veículos 
convencionais para veículos a gás natural. 

Descrição: 

Com este plano pretende-se divulgar junto dos operadores de transportes públicos as 
vantagens na substituição dos veículos convencionais por veículos movidos a gás natural 
(isenção de emissões de partículas poluentes), assim como das poupanças económicas 
resultantes desta alteração, nomeadamente em termos de consumo e manutenção dos 
veículos.  
Elementos principais: 

• Acções de formação e atendimento; 
• Materiais de sensibilização e informação; 
• Campanha de informação junto dos operadores de transportes públicos. 
 

 
Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Curto Prazo 

Período de Execução: 
Curto Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Governo; 
• Direcção Geral de Energia; 
• Energaia; 
• Associação Portuguesa do veículo a gás 

natural; 
• STCP; 
• Outros operadores Privados de 

Transportes Públicos; 
 

Indicadores 

• Nº de veículos substituídos; 
• Estimativa da diminuição das emissões 
de partículas poluentes sólidas; 
• Diminuição de consumo de gasóleo; 
• Diminuição dos custos de consumo e 
manutenção. 
•  

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• Governo; 
• Energaia; 
• Direcção Geral de Energia. 
 

Plano de Acção Local  
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Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 
 

Prioridades 
Estratégicas 1.1. Combate às alterações climáticas 

 
Acção 1.1.3. Construção de edifícios com maior eficiência energética 

 
Temática: 
Energia 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: 

Criação dum Regulamento Municipal de Eficiência Energética nos Edifícios. 

Descrição: 

Pretende-se criar um Regulamento Municipal que defina as condições técnicas a utilizar na 
construção, reconstrução e adaptação de edifícios que os torne mais eficientes em termos 
de consumos energéticos. 

 

Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Curto Prazo 

Período de Execução: 
Curto Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Direcção Geral de Geologia e Energia; 
• Energaia; 
• Estabelecimentos de Ensino Superior; 
• Técnicos da Área da Construção Civil; 
• Construtores Civis. 
 

Indicadores 

• Diminuição de consumo de energia; 
• Estimativa da diminuição das emissões; 
• Tipos de materiais utilizados na 
construção; 
• Nº de autos por incumprimento do 
Regulamento. 

 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• Direcção Geral de Energia; 
• Energaia. 

 

 

 

 

Plano de Acção Local  
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Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 
 

Prioridades 
Estratégicas 1.1. Combate às alterações climáticas 

 
Acção 1.1.4. Arborização de novas áreas 

 
Temática: 
Ar 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: 

Diminuição da libertação de dióxido de carbono através da plantação de árvores e promoção 
da reciclagem de produtos de madeira. 

Descrição: 

Pretende-se plantar 100 mil novas árvores nos próximos dez anos, através da criação de 
novos espaços verdes públicos e privados. Participar em campanhas de reflorestação de 
zonas ardidas e de substituição de espécies arbóreas e arbustivas infestantes por outras 
edafoclimáticas promovendo a biodiversidade vegetal. Por outro lado, atendendo a que 
parte do carbono que as árvores retiram da atmosfera permanece sequestrado nos produtos 
de madeira e de papel ao longo da sua vida útil, propõe-se o desenvolvimento da 
campanhas para aumentar a reciclagem e prolongar a vida destes produtos. 

 
Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Longo Prazo 

Período de Execução: 
Longo Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Direcção Regional de Agricultura; 
• Energaia; 
• Suldouro, S.A.; 
• Estabelecimentos de Ensino Superior; 
• Técnicos Florestais. 
 

Indicadores 
• Nº de árvores plantadas; 
• Nº de espécies plantadas; 
• Estimativa da diminuição das emissões; 
• Aumento das quantidades de produtos 
reciclados. 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• Energaia; 
• Direcção Regional de Agricultura; 
• Suldouro, S.A.. 
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Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 
 

Prioridades 
Estratégicas 1.1. Combate às alterações climáticas 

 
Acção 1.1.5. Medidas de prevenção de incêndios florestais 

 
Temática: 
Ar 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: 

Contribuir para a implementação do plano municipal de combate aos incêndios florestais. 

Descrição: 

A execução deste plano pretende através da optimização dos recursos disponíveis criar 
condições para actuar na prevenção de fogos nas áreas florestais do Concelho, contribuindo 
para a redução gradual das áreas ardidas, diminuindo desta forma a emissão de poluentes 
gasosos e partículas para a atmosfera. 

 

Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Médio Prazo 

Período de Execução: 
Médio Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Direcção Regional de Agricultura; 
• Protecção Civil e Bombeiros; 
• Gaianima; 
• Estabelecimentos de Ensino; 
• Técnicos Florestais; 
• Instituto Português da Juventude; 
• Associação Nacional de Escuteiros; 
• Associações Ambientalistas; 
• Proprietários de explorações florestais e 

população em geral. 

Indicadores 

• Áreas ardidas (ha); 
• Nº de ocorrências incendiárias; 
• Limpeza Florestal (ha); 
• Estimativa da diminuição das emissões; 
• Entidades envolvidas no plano; 
• Meios disponibilizados. 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• Gaianima; 
• Direcção Regional de Agricultura; 
• Instituto Português da Juventude. 

 

 

 

Plano de Acção Local  



 
 
                          

Agenda 21 Local de Vila Nova de Gaia 
 
 

 42

 

 

Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 
 

Prioridades 
Estratégicas 1.1. Combate às alterações climáticas 

 
Acção 1.1.6. Expansão da rede do metro em Vila Nova de Gaia 

 
Temática: 
Ar 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Contribuir para o cumprimento das metas nacionais de redução de gases com 
efeito de estufa 

Descrição: Com o alargamento da actual rede do metro pretende-se contribuir para a 

diminuição do uso do automóvel, que detém a primazia na distribuição modal no Município, 
com 42% do total das viagens, diminuindo desta forma a emissão de poluentes gasosos e 

partículas para a atmosfera. 
 

 
Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Médio Prazo 

Período de Execução: 
Médio 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Área Metropolitana do Porto; 
•  Ministério dos Transportes. 

Indicadores 

 
• Estimativa da diminuição das emissões; 
• Diminuição de consumo de energia. 
 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• Ministério dos transportes; 
• Área Metropolitana do Porto. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Plano de Acção Local  



 
 
                          

Agenda 21 Local de Vila Nova de Gaia 
 
 

 43

 

 

Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 

 
Prioridades 
Estratégicas 1.2. Gestão integrada da água 

 
Acção 1.2.1. Promover a utilização eficiente do recurso água 

 
Temática: 
Água 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Diminuir o consumo per capita de água potável. 

Descrição: Desenvolvimento de campanhas de informação, sensibilização e formação junto 
da população em geral no sentido de optimizar o consumo de água, e em particular junto 
dos grandes consumidores - a indústria. Neste último promover a recirculação da água nos 
processos de fabrico e o desenvolvimento de auditorias aos consumos. 

 

Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Curto Prazo 

Período de Execução: 
Curto Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Águas de Gaia, E.M.; 
• Ministério da Economia; 
• Associação Comercial e Industrial de 

V.N. Gaia; 
• Associação Empresarial de Portugal; 
• Industriais do Concelho; 
• Estabelecimentos de Ensino; 
• População em geral. 

Indicadores 

• Diminuição de consumo de água; 
• Nº de industriais que aderem ao 
projecto; 
• Nº de auditorias realizadas; 
• Nº de unidades com alteração de 
processo fabril. 

 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• Águas de Gaia, E.M.; 
• Ministério da Economia; 
• Associação Comercial e Industrial de 

V.N. Gaia; 
• Associação Empresarial de Portugal. 
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Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 

 

Prioridades 
Estratégicas 1.3. 

Actividades agrícolas e florestais desenvolvidas em base 
sustentável, compatibilizadas com a conservação da 
natureza e a valorização da paisagem 

 

Acção 1.3.1. 
Protecção e conservação dos solos com maior 
potencialidade agrícola 

 
Temática: 
Biodiversidade 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Compatibilização das explorações agrícolas e florestais com a conservação da 
natureza e a valorização da paisagem. 

Descrição: Atendendo a que a dimensão das explorações agrícolas no Concelho é 
reduzida, a forma de conciliar a rentabilidade desta actividade com a protecção dos solos e 
o desenvolvimento sustentável, poderá passar pela transferência das actuais plantações 
para culturas biológicas. Com este plano pretende-se a realização de campanhas de 
informação e divulgação das vantagens inerentes a esta mudança, assim como dos 
incentivos financeiros disponíveis. 

Complementada com a realização de campanhas de divulgação dos produtos biológicos. 

 

Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Médio Prazo 

Período de Execução: 
Médio Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Ministério da Agricultura; 
• Cooperativas Agrícolas; 
• Estabelecimentos de Ensino; 
• Associação Comercial e Industrial de 

Vila Nova de Gaia; 
• Estabelecimentos Comerciais; 
• População em geral. 
• Instituto de Turismo de Portugal; 
• Direcção Geral do Turismo; 
• Instituto de Apoio e Financiamento ao 

Turismo; 
 

Indicadores 
• Nº de explorações agrícolas biológicas; 
• Nº de espécies cultivadas; 
• Quantidade de produtos (kg). 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• Ministério da Agricultura; 
• Cooperativas Agrícolas. 
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Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 

 

Prioridades 
Estratégicas 1.3. 

Actividades agrícolas e florestais desenvolvidas em base 
sustentável, compatibilizadas com a conservação da 
natureza e a valorização da paisagem 

 

Acção 1.3.2. 
Gestão sustentável dos recursos florestais e sua 
protecção adequada. 

 
Temática: 
Biodiversidade 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Rentabilizar as explorações florestais aumentando a biodiversidade. 

Descrição: Realização de campanhas de promoção da conversão das actuais explorações 
baseadas na monocultura em culturas diversificadas adaptadas aos clima e tipos de solo, de 
forma a conciliar a rentabilidade desta actividade com a protecção dos solos e o 
desenvolvimento florestal sustentável. Com este plano pretende-se a divulgação das 
vantagens inerentes a esta mudança, assim como dos incentivos financeiros disponíveis. 

Paralelamente, pretende-se a conciliação da gestão dos recursos florestais com o 
desenvolvimento de actividades complementares de lazer compatíveis.  

 

Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Longo Prazo 

Período de Execução: 
Longo Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Juntas de Freguesia; 
• Ministério da Agricultura; 
• Associações de Produtores Florestais; 
• Proprietários Florestais; 
• Protecção Civil e Bombeiros; 
• Parque Biológico, E.M.; 
• Estabelecimentos de Ensino. 
 

Indicadores 

• Nº de produtores aderentes; 
• Nº de espécies cultivadas; 
• Nº Ocorrências incendiárias; 
• Nº de Proprietários envolvidos; 
• Caminhos florestais executados/ 
beneficiados (Km); 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• Ministério da Agricultura; 
• Parque Biológico, E.M.; 
• Investidores Privados; 
• Associações de Produtores Florestais; 
• Associações de Produtores Florestais. 
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Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 

 
Prioridades 
Estratégicas 1.4. Gestão integrada do ar  

 
Acção 1.4.1. Criação duma rede de monitorização da qualidade do ar 

 
Temática: 
Ar 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Dotar o Concelho duma ferramenta para a monitorização e avaliação da 
qualidade do ar e caracterizar os diferentes impactes da poluição atmosférica na população. 

Descrição: Implementação duma rede de monitorização dos principais poluentes 
atmosféricos (partículas em suspensão, NO2, CO2, SO2, Pb, O3, Etano, Etileno, Propano, 
Butano, Acetileno e Pentano). Com pontos de recolha de amostragem nos locais mais 
críticos e representativos. A informação depois de tratada deve ser disponibilizada à 
população através folhetins informativos, jornais e página Web do Município. 

 

Nível de Prioridade: 
Média 

Prazo de Implementação: 
Longo Prazo 

Período de Execução: 
Longo Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Juntas de Freguesia; 
• Delegação de Saúde; 
• CCDR-Norte; 
• Estabelecimentos de Ensino. 
 
 

Indicadores 

• Nº de pontos de amostragem 
instalados; 
• Nº de análise em incumprimento; 
• Nº de publicações; 
• Periodicidade das publicações. 
 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• CCDR-Norte; 
• Outros. 
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Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 

 
Prioridades 
Estratégicas 1.4. Gestão integrada do ar  

 
Acção 1.4.2. Incentivo à utilização de transportes públicos 

 
Temática: 
Ar 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Incentivar uma menor utilização do veículo privado em áreas dotadas de 
transportes públicos. 

Descrição: Realização de campanhas de informação e sensibilização para a utilização da 
rede de transportes públicos instalada/a instalar no Concelho. Estas campanhas devem ser 
direccionadas para o público em geral e levadas a cabo conjuntamente com todos os 
operadores de transportes públicos, disponibilizando informação sobre os percursos e 
respectivos horários. 

 

Nível de Prioridade: 
Média 

Prazo de Implementação: 
Médio Prazo 

Período de Execução: 
Médio Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Juntas de Freguesia; 
• Delegação de Saúde; 
• Estabelecimentos de Ensino; 
• STCP; 
• Outros Operadores de Transportes 

Públicos; 
• População em geral. 
 
 

Indicadores 

• Nº de utilizadores dos transportes 
públicos; 
• Nº de autocarros a circular; 
• Novos percursos criados; 
• Novos horários criados; 
• Nº de veículos privados em circulação. 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• STCP; 
• Outros Operadores de Transportes 

Públicos. 
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Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 

 
Prioridades 
Estratégicas 1.5. Conservação da natureza e da biodiversidade  

 

Acção 1.5.1. 
Desenvolvimento duma estratégia de gestão integrada da 
orla marítima e fluvial. 

 
Temática: 
Biodiversidade 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Protecção da biodiversidade, contribuindo para uma maior ligação das pessoas 
à natureza, conciliando a sua protecção com o desenvolvimento do Concelho.  

Descrição: Criação de parcerias estratégicas ao nível privado e institucional, tendentes a 
uma melhor e mais racional aproveitamento dos recursos. Contribuir para a qualificação e 
integração destes espaços na oferta turística.  

 

Nível de Prioridade: 
Média 

Prazo de Implementação: 
Médio Prazo 

Período de Execução: 
Médio Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Juntas de Freguesia; 
• Delegação de Saúde; 
• Estabelecimentos de Ensino; 
• Gaianima, E.M.; 
• ICEP Portugal; 
• Instituto de Turismo de Portugal; 
• Direcção Geral do Turismo; 
• Instituto de Apoio e Financiamento ao 

Turismo; 
• A.H.P. – Associação de Hotéis de 

Portugal; 
• Confederação do Turismo Português; 
• CCDR-Norte; 
• Associação Comercial e Industrial de 

Vila Nova de Gaia. 
 
 

Indicadores 

• Nº de parcerias realizadas; 
• Nº projectos desenvolvidos; 
• Nº de novas espécies faunísticas e 
florísticas; 
• Nº de turistas que visitam o Concelho 
anualmente; 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• Operadores Privados; 
• CCDR-Norte; 
• ICEP Portugal; 
• Instituto de Turismo de Portugal; 
• Direcção Geral do Turismo; 
• Instituto de Apoio e Financiamento ao 

Turismo; 
• A.H.P. – Associação de Hotéis de 

Portugal; 
• Confederação do Turismo Português; 
• CCDR-Norte; 
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• Associação Comercial e Industrial de 
Vila Nova de Gaia. 

 

 

Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 

 
Prioridades 
Estratégicas 1.6. 

Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos e 
equiparados  

 
Acção 1.6.1. Desvio de aterro de Resíduos Urbanos Biodegradáveis. 

 
Temática: 
Resíduos 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Promover o desvio de resíduos biodegradáveis de aterro e a produção de 
composto orgânico. 

Descrição: Implementação da compostagem doméstica, em compostores comuns nas 
escolas e/ou espaços públicos, garantindo a sua instalação/construção e o apoio e 
acompanhamento periódico, assim como a criação de hortas urbanas. Propõe-se ainda a 
integração dos compostores na plataforma SIG de apoio à gestão de resíduos e a criação 
duma base de dados de monitorização do sistema. 

 

Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Curto Prazo 

Período de Execução: 
Curto Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Juntas de Freguesia; 
• Suldouro, S.A.; 
• Delegação de Saúde; 
• Estabelecimentos de Ensino; 
• População. 
 
 

Indicadores 

• Taxa de resíduos biodegradáveis 
desviados de aterro; 
• Quantidade de composto orgânico 
produzido; 
• Número de compostores em 
funcionamento regular; 
• Nº de campanhas de sensibilização 
desenvolvidas. 

 
 

Fontes de Financiamento: 

• Município de Vila Nova de Gaia; 
• Governo (QREN); 
• Suldouro, SA; 
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Linha Estratégica 1 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural 

 
Prioridades 
Estratégicas 1.6. 

Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos e 
equiparados  

 
Acção 1.6.2. Educação e sensibilização ambiental 

 
Temática: 
Resíduos 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Promover a redução da produção de resíduos através de acções de educação e 
sensibilização ambiental para toda a população. 

Descrição: Criação dum plano de educação/sensibilização ambiental tendo como pilar 
subjacente a política dos 4 R´s. 

 

Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Curto Prazo 

Período de Execução: 
Curto Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Juntas de Freguesia; 
• Suldouro, S.A.; 
• Delegação de Saúde; 
• Estabelecimentos de Ensino; 
• População. 
 
 

Indicadores 

• Quantidade de resíduos produzidos per 
capita (Kg.hab./dia); 
• Nº acções desenvolvidas; 
• Quantidade de resíduos valorizados 
(toneladas). 

 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• Governo (QREN); 
• Suldouro, SA. 
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Linha Estratégica 2 Melhorar o Meio Urbano 

 
Prioridades 
Estratégicas 2.1. 

Integração de critérios de sustentabilidade no 
planeamento urbanístico  

 

Acção 2.1.1. 
Assegurar o património histórico e cultural em equilíbrio 
dinâmico com a criação e diversificação de actividades, 
como um recurso para o crescimento económico. 

 
Temática: 
Planeamento 
Urbanístico 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Promoção do desenvolvimento económico, tendo por base o património histórico 
e cultural do concelho, desenvolvendo infra-estruturas para o comércio tradicional. 

Descrição: Criação de parcerias ao nível privado e institucional, conducentes à implantação 
de novas actividades económicas que conduzam a um maior dinamismo da cidade.  

 
Nível de Prioridade: 
Média 

Prazo de Implementação: 
Médio Prazo 

Período de Execução: 
Médio Prazo 

Actores implicados: 

• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Juntas de Freguesia; 
• Delegação de Saúde; 
• Estabelecimentos de Ensino; 
• Gaianima, E.M.; 
• ICEP Portugal; 
• CCDR – Norte; 
• Associação Comercial e Industrial de 

Vila Nova de Gaia. 
 
 

Indicadores 

• Nº de parcerias realizadas; 
• Nº actividades instaladas; 
• Nº de novos empregos; 
• Poder de Compra da população. 
 

Fontes de Financiamento: 

• Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia; 

• Operadores Privados; 
• CCDR-Norte; 
• ICEP Portugal; 
• CCDR-Norte; 
• Associação Comercial e Industrial de 

Vila Nova de Gaia. 

 

 

 

Plano de Acção Local  



 
 
                          

Agenda 21 Local de Vila Nova de Gaia 
 
 

 52

 

 

Linha Estratégica 2 Melhorar o Meio Urbano 

 
Prioridades 
Estratégicas 2.3. 

Acessibilidades locais estruturantes para a consolidação 
dum modelo territorial mais policêntrico. 

 

Acção 2.3.1. 
Criação de novos eixos de mobilidade urbana que 
favoreçam os peões e a relação da cidade com o meio. 

 
Temática: 
Mobilidade 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Estabelecer ligações que facilitem o acesso e mobilidade da população, 
suprimindo ou reestruturando ligações em detrimento do aumento, criação e conexão de 
espaços públicos. 
 
Descrição: Pretende-se melhorar a mobilidade na Urbanização de Vila D’Este e aumentar 
as áreas permeáveis de recreio e lazer através de alterações da Rede Viária local. Estas 
alterações poderão compreender a supressão ou reconfiguração de vias de forma a permitir 
a continuidade de áreas verdes a converter em espaços com dimensão suficiente para o 
recreio e lazer. 
 

 
Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Curto Prazo 

Período de Execução: 
Curto Prazo 

 
Actores implicados: 
• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Juntas de Freguesia; 
• Gaiurb, E.M.; 
• Gaiasocial, E.M; 
• Associação de Moradores de Vila D´Este; 
• Associação de Condóminos da 

Urbanização de Vila D´Este; 
• Associação de Proprietários da 

Urbanização de Vila D´Este; 
• CCDR/N. 
 
 
 

Indicadores 
• Extensão de arruamentos executados; 
• Extensão de arruamentos suprimidos; 
• Área de espaço público criado. 
 

Fontes de Financiamento: 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 
Governo. 
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Linha Estratégica 2 Melhorar o Meio Urbano 

 
Prioridades 
Estratégicas 2.4. Potenciar o espaço verde e melhorar a sua gestão 

 
Acção 2.4.2. Ligação dos espaços verdes em rede 

 
Temática: 
Biodiversidade 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Promover a criação duma rede de espaços verdes públicos que sirva 
adequadamente os cidadãos. 
 
Descrição: Pretende-se criar uma rede de espaços verdes urbanos, de dimensão e 
qualidade na urbanização de Vila D’Este, aumentando a capitação e a acessibilidade a 
estes. 
Deseja-se ainda que esta rede seja integrada na Estrutura Verde Municipal, criando uma 
inter-conexão entre os espaços verdes principais do Concelho.  

 
Nível de Prioridade: 
Média 

Prazo de Implementação: 
Médio Prazo 

Período de Execução: 
Médio Prazo 

 
Actores implicados: 
• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Juntas de Freguesia; 
• Gaiurb, E.M.; 
• Gaiasocial, E.M; 
• Associação de Moradores de Vila D´Este; 
• Associação de Condóminos da 

Urbanização de Vila D´Este; 
• Associação de Proprietários da 

Urbanização de Vila D´Este; 
• CCDR/N. 
 
 
 

Indicadores 
• Capitação de espaços verdes na 

Urbanização de Vila D’Este; 
• Extensão da rede de espaços verdes no 

concelho; 
• Afluência ao local; 

Fontes de Financiamento: 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 
Governo. 
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Linha Estratégica 2 Melhorar o Meio Urbano 

 
Prioridades 
Estratégicas 2.4. Potenciar o Espaço verde e melhorar a sua gestão 

 

Acção 2.4.3. 
Utilização de espécies autóctones na criação/reabilitação 
de espaços verdes 

 
Temática: 
Biodiversidade 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Promover a criação e recuperação paisagística de zonas verdes e eventual 
valorização dos espaços para outras actividades. 
 
Descrição: Promover uma correcta gestão florestal e intervir preventivamente na floresta da 
Serra de Negrelos, recuperando um espaço maioritariamente inserido na Reserva 
Ecológica Nacional e que actualmente se apresenta fortemente degradado e ao abandono, 
convertendo-o num espaço aprazível, de uso público e de lazer. Implementação de medidas 
de reflorestação com espécies autóctones e de maior valor ecológico como o Carvalho o 
Castanheiro ou o Sobreiro. 
Este plano poderá estender-se a outros espaços verdes e com interesse ecológico para o 
concelho. 

 
Nível de Prioridade: 
Média 

Prazo de Implementação: 
Longo Prazo 

Período de Execução: 
Longo Prazo 

 
Actores implicados: 
• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Juntas de Freguesia; 
•  Gaiurb, E.M.; 
• Gaianima, E.M; 
• CCDR/N; 
• Proprietários florestais; 
• Associações de produtores florestais; 
• Instituto de Turismo de Portugal; 
• Direcção Geral do Turismo; 
• Instituto de Apoio e Financiamento ao 

Turismo. 
 
 

Indicadores 
• Nº de ocorrências incendiárias; 
• Nº e espécies florestais diferentes; 
• Nº de espécies faunísticas introduzidas; 
• Nº e espécies autóctones; 
• Nº de actividades instaladas; 
• Afluência ao local. 
Fontes de Financiamento: 
 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 
Parcerias público-privadas; 
Governo. 
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Linha Estratégica 2 Melhorar o Meio Urbano 

 
Prioridades 
Estratégicas 2.5. Potenciar o turismo 

 
Acção 2.5.1. Criação dum plano de marketing de turismo 

 
Temática: 
Turismo 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: 
Desenvolvimento de estratégia turística para Vila Nova de Gaia, na prossecução da vertente 
de natureza, património, cultural, artes e tradições. 

Descrição: 

Criação dum plano para o turismo sustentável alicerçado nas vertentes de natureza 
ecológica, gastronómica e cultural. 

Elementos principais: 

• Conciliação da protecção do ambiente com o desenvolvimento; 
•   Concretização do conceito de “turismo sustentável”, respeitador das actividades locais 
e da paisagem. 
• Elaboração dum projecto de desenvolvimento turístico com a participação de diversos 
agentes. 

 
 

Nível de Prioridade: 
Elevada 

Prazo de Implementação: 
Curto Prazo 

Período de Execução: 
Curto Prazo 

 
Actores implicados: 
• Autarquia de Vila Nova de Gaia 
•  Gaianima, E.M. 
• ICEP Portugal 
• Instituto de Turismo de Portugal 
• Direcção Geral do Turismo 
• Instituto de Apoio e Financiamento ao 

Turismo 
• A.H.P. – Associação de Hotéis de Portugal 
• Confederação do Turismo Português 
 

Indicadores 
• Nº de turistas que visitam o Concelho 
anualmente 
• Nº de actividades turísticas e 
respectivos participantes  

 
Fontes de Financiamento: 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 
Outros. 
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Linha Estratégica 3 Igualdade de Oportunidades e Coesão Social 

 
Prioridades 
Estratégicas 3.2. 

Sociedade inclusiva que promova redes de solidariedade 
e comunidades dinâmicas 

 

Acção 3.2.5 
Difusão das tecnologias de informação e comunicação 
como suporte à modernização dos métodos de trabalho e 
na melhoria da eficiência em serviços de impacto social. 

 
Temática: 
Coesão Social 

 
Tipologia: 
Plano  

 
Objectivo: Aumentar a oferta de serviços às famílias carenciadas e reforçar as 
competências pessoais e sociais e profissionais dos indivíduos. 
 
Descrição: Criar um equipamento multiusos, multipúblicos, multitecnologias, multi-
institucional para servir população residente em Vila D`Este, em particular, crianças e 
jovens, mulheres e idosos, que permita: 

o Facilitar o acesso à informação e às novas tecnologias. 
o Apoiar o desenvolvimento de projectos pessoais. 
o Garantir formação em diversas áreas da vida pessoal e profissional. 
o Aproximar a população das artes e cultura. 
o Apoiar projectos associativos. 

Este equipamento deve ainda contemplar um “Espaço Mulher”, com o objectivo específico 
de formação e apoio às mulheres que lhes aumente competências para a gestão das suas 
vidas pessoais, profissionais e familiares, familiarizando-as com as novas tecnologias.  

Este projecto-piloto pode ser implementado noutros locais que apresentem características 
sociais similares. 

 
Nível de Prioridade: 
Média 

Prazo de Implementação: 
Médio Prazo 

Período de Execução: 
Médio Prazo 

 
Actores implicados: 
• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Gaiasocial, EM; 
•  Gaianima, E.M; 
• Gaiurb, EM; 
• Associação de proprietários de Vila 

D´Este; 
• Associação de moradores de Vila D´Este; 
• Agrupamento Vertical de Escolas de Vila 

D’Este; 
• Misericórdia de Gaia. 

Indicadores 
• Nº de mulheres, jovens e outros 

residentes de Vila D’Este que utilizam o 
espaço e participam nas actividades 
desenvolvidas. 

• Nº de projectos apresentados e 
apoiados pelos serviços. 

 
Fontes de Financiamento: 
• Câmara Municipal de Vila Nova de 

Gaia; 
• Governo. 
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Linha Estratégica 3 Igualdade de Oportunidades e Coesão Social 
 

Prioridades 
Estratégicas 3.2. 

Sociedade inclusiva que promova redes de solidariedade 
e comunidades dinâmicas 

 

Acção 3.2.6. 
Reforçar os meios de apoio e fortalecimento do 
associativismo 

 
Temática: 
Coesão Social 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Desenvolver um projecto-piloto que introduza valores e práticas de 
responsabilidade entre os jovens, promovendo a participação destes na melhoria do seu 
ambiente social e ambiental próximo através de medidas e acções implementadas por si e 
evitando a “imposição” por outras pessoas e/ou entidades consideradas “estranhas” à sua 
realidade. 
 
Descrição: Promover valores de cidadania nos jovens da Urbanização de Vila D`Este, que 
se organizam em trabalho de grupo, tomam decisões baseadas em informação recolhida na 
comunidade, realizam diagnósticos, decidem projectos a implementar e intervêm na 
comunidade com acções concretas em parceria com outras entidades públicas e privadas. 
Pretende-se ainda incentivar a mudança de atitudes e comportamentos através da 
observação e constatação de realidades por vezes ignoradas e procurando soluções e 
cenários alternativos. 

Este projecto-piloto pode ser implementado noutros locais que apresentem características 
sociais similares. 

 
Nível de Prioridade: 
Média 

Prazo de Implementação: 
Médio Prazo 

Período de Execução: 
Médio Prazo 

 
Actores implicados: 
• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Gaiasocial, EM; 
•  Gaianima, E.M; 
• Associação de proprietários de Vila 

D´Este; 
• Associação de moradores de Vila D´Este; 
• Promotor Nacional dos Ecoclubes; 
• Agrupamento Vertical de Escolas de Vila 

D’Este; 
• Misericórdia de Gaia. 

Indicadores 
• Nº de jovens envolvidos no Ecoclube de 
Vila D’Este; 
• Nº de actividades desenvolvidas na 
comunidade local; 
• Nº de entidades parceiras/apoiantes do 
Ecoclube. 

Fontes de Financiamento: 
• Câmara Municipal de Vila Nova de 

Gaia; 
• Governo. 
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Linha Estratégica 3 Igualdade de Oportunidades e Coesão Social 
 

Prioridades 
Estratégicas 3.2. 

Sociedade inclusiva que promova redes de solidariedade 
e comunidades dinâmicas 

 

Acção 3.2.7 
Promover a qualidade de vida das crianças valorizando 
as lógicas preventivas e os princípios da subsidiariedade 
e da discriminação positiva 

 
Temática: 
Coesão Social 

 
Tipologia: 
Plano  

Objectivo: Desenvolver valores e práticas de responsabilidade entre as crianças (até aos 
10 anos), promovendo a participação destas na melhoria do seu ambiente social e 
ambiental próximo através da gestão de um espaço exterior. 
 
Descrição: Este projecto-piloto “Espaço TINI” pretende a promoção dos valores de 
cidadania, através da organização de trabalho comunitário, consolidando a autonomia e 
protagonismo social das crianças de Vila D’Este. 
Pretende ainda contribuir para uma comunidade educativa e solidária fortalecendo 
experiências de gestão local sustentáveis no campo da educação, articulando experiências 
formais e não formais. 
Constituir-se como um espaço de ocupação salutar das crianças, complementar ao Atelier 
de Tempos Livres e ao Jardim-de-infância/EB1. Promover o envolvimento das famílias na 
vida em comunidade, através da participação das crianças. 

Este projecto-piloto pode ser implementado noutros locais que apresentem características 
sociais similares. 

 
Nível de Prioridade: 
Média 

Prazo de Implementação: 
Médio Prazo 

Período de Execução: 
Médio Prazo 

 
Actores implicados: 
• Autarquia de Vila Nova de Gaia; 
• Gaianima, E.M.; 
• Gaiasocial, EM. 
 

Indicadores 
• Nº de crianças envolvidas directamente 
nos trabalhos no espaço do TINI 
• Nº de educadores envolvidos 
directamente no projecto 
• Nº de entidades parceiras/apoiantes do 
TINI  

Fontes de Financiamento: 
• Câmara Municipal de Vila Nova de 

Gaia; 
• Outros. 
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2.2.2.2.3333    SínteseSínteseSínteseSíntese        
 

Nº de LinNº de LinNº de LinNº de Linhahahahassss    EstratégicaEstratégicaEstratégicaEstratégicassss    Nº de Prioridades EstratégicasNº de Prioridades EstratégicasNº de Prioridades EstratégicasNº de Prioridades Estratégicas Nº de acçõesNº de acçõesNº de acçõesNº de acções    

3333 13 22 

Prioridade das AcçõesPrioridade das AcçõesPrioridade das AcçõesPrioridade das Acções    

Elevada
59%

Média
41%

 

Temática das ATemática das ATemática das ATemática das Acções:cções:cções:cções:    

Eficiência
50%

Coesão 
Social
14%

Complexidad
e e 

Diversiadade
36%

    

 
 

Prazo de Implementação das Acções:Prazo de Implementação das Acções:Prazo de Implementação das Acções:Prazo de Implementação das Acções:    

Longo Prazo
 (>5 anos)

18,2%

Médio Prazo 
(3-5 anos)

45,4%

Curto Prazo 
(0-3 anos)

36,4%

 

Resíduos    9,1% 

Energia    13,6% 

Água          4,5% 

Ar             22,7% 

Mobilidade                       X4,5% 

Planeamento Urbanístico   4,5% 

Biodiversidade              X 22,5% 

Turismo                               4,5% 
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A Agenda 21 Local de Vila Nova de Gaia apresenta-se como uma ferramenta primordial na política 
de sustentabilidade do concelho. Contudo, o Plano de Acção que representa a sua concretização 
deve ser entendido, apenas, como um guia orientador das linhas estratégicas definidas. Por outro 
lado, atendendo a que o município é um sistema dinâmico, este documento deverá ser 
suficientemente flexível para se adaptar às condicionantes de cada momento e ao ritmo dos 
acontecimentos. 
 

A característica que mais distingue a implementação da Agenda 21 Local, dos demais programas 

municipais é o seu carácter participativo, torna-se assim, fundamental o desenvolvimentos de 

parcerias com os diversos intervenientes da sociedade no sentido da operacionalidade das acções. 

 

A implementação e monitorização consistem na última fase da Agenda 21 Local, cujo principal 

objectivo é o acompanhamento das acções a executar e a avaliação dos seus efeitos na cidade e 

na qualidade de vida da população. 

 

O plano de monitorização assume-se como um instrumento de apoio ao plano de acção, na 

medida em que contribui para a implementação das acções propostas. A monitorização funciona 

como uma ferramenta de gestão do Plano de Acção, avaliando se as acções apontadas vão de 

encontro aos objectivos e contribuem para um desempenho positivo dos indicadores. 

 

Os indicadores definidos deverão mostrar a evolução do Município em termos de sustentabilidade 
e prever os mecanismos para ajustar o Plano de Acção na direcção do desenvolvimento desejado. 
 
A Agenda 21Local, deve assim assumir-se, como um compromisso não só da Autarquia mas de 
toda a população. De facto, a população desempenha um papel essencial nas diferentes fases da 
Agenda 21, desde o diagnóstico até à implementação do plano de acção. 

 


