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A. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

 

A leitura crítica dos fenómenos e transformações operadas no concelho e a avaliação 

dos instrumentos de gestão territorial é um dos passos de maior relevância para a atividade do 

planeamento e, como tal, um ato consagrado na legislação.  

A elaboração deste Relatório de Avaliação Específica do Ordenamento do Território 

(RAEOT) enquadra-se nos procedimentos estabelecidos pelo Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e visa sistematizar a análise das várias temáticas 

com incidência no espaço territorial do concelho, fazer um balanço da sua evolução desde 

1995 até ao presente tendo como finalidade operacional, contribuir para a definição dos 

objetivos da Revisão do PDM1. 

O Plano Diretor Municipal de Vila do Conde atualmente em vigor foi inicialmente 

publicado através de Resolução de Conselho de Ministros n.º 166/95, de 12 de dezembro, 

tendo sido posteriormente alterado nos termos do Aviso n.º 2525/2016, de 26 de fevereiro de 

2016, e do Aviso n.º 937/2017, de 23 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 

172/2017, de 13 de março,  

 

A elaboração do primeiro Plano Diretor Municipal do concelho de Vila do Conde, 

efetuada entre os anos de 1990 e 1995, deu origem a um conjunto de textos de caraterização, 

publicados como “Elementos anexos ao plano”, que constitui a primeira abordagem sistemática 

feita à escala do concelho sobre os aspetos da estrutura física natural, da estrutura física dos 

assentamentos humanos e da estrutura social. O índice deste conjunto lista os seguintes 

relatórios: 

 

Relatório 1 – Enquadramento regional 

Relatório 2 – Caracterização biofísica 

Relatório 3 – Estrutura social 

Relatório 4 – Estrutura produtiva 

Relatório 5 – Rede viária, ferroviária e transportes 

Relatório 6 – Infraestruturas 

Relatório 7 – Equipamentos escolares 

Relatório 8 – Equipamentos públicos 

Relatório 9 – Povoamento 

Relatório 10 – Património edificado 

                                                      
 

1 O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 
de maio, consigna, no Capítulo VIII, o sistema de avaliação dos planos, fazendo, no n.º 3 do artigo 189º, a referência 
aos planos de nível municipal. Tem por função constituir-se como um processo contínuo de avaliação da adequação e 
concretização da disciplina consagrada nos planos e programas, dos seus efeitos no ambiente e fundamentar a 
necessidade de proceder à sua alteração ou revisão. 
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Relatório 11 – Arqueologia 

O documento denominado “Proposta do plano”, inserido nos “Elementos 

complementares”, faz no final uma síntese do quadro traçado para cada uma das matérias e 

uma proposta de linhas orientadoras para a gestão, igualmente formuladas por temas. 

 

Os trabalhos de monitorização e atualização do plano diretor foram implementados logo 

desde o início da década de 2000, coincidindo com o momento em que se iniciou a utilização 

de sistemas cartográficos digitais – carta vetorial de todo o concelho e ortofotomapas, 

trabalhados com programas de desenho e programas de informação geográfica (SIG). 

Em 2001, foi formalmente iniciado o processo de revisão com a deliberação da Câmara 

Municipal de 21 de julho e a publicação do Aviso nº 5955/2001, de 25 de julho. Os trabalhos 

desenvolvidos não deram, contudo, origem a uma proposta global de plano e à sua 

subsequente tramitação, tendo o processo sido formalmente encerrado com o ofício 

DSOT/DOGET ID 809845 de 22/02/2010 da CCDRN, que extingue a comissão de 

acompanhamento. Em face da situação do planeamento e do ordenamento observada nos 

trabalhos desenvolvidos e da periodicidade estipulada para a sua atualização, pretende-se 

encetar novamente o processo de revisão. 

Durante este período e até ao presente, as atividades de planeamento foram mantidas, 

tendo sido reunida e organizada informação, cartografia temática e elaborados os relatórios 

que serviram de suporte ao presente documento. 

Neste segundo ciclo, os estudos de caraterização foram compilados sob a designação 

de “Relatórios de enquadramento”, de acordo com o seguinte índice: 

 

Relatório 1 – Estrutura social 

Parte 1 – Demografia 

Parte 2 – Habitação 

Relatório 2 – Estrutura produtiva 

Relatório 3 – Equipamentos de utilização coletiva 

Relatório 4 – Sistema viário e transportes 

Parte 1 – Vias 

Parte 2 – Transportes 

Relatório 5 – Dinâmica da ocupação do território 

Parte 1 – Evolução da ocupação do território 

Parte 2 – Dinâmica urbanística 

Relatório 6 – Infraestruturas 

Relatório 7 – Património arquitetónico, arqueológico e arqueológico industrial 

Inventário do património arquitetónico 

Inventário do património arqueológico 

Inventário do património arqueológico industrial 
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Aparte as naturais mudanças no léxico, nos conceitos técnicos e, também, nos meios 

técnicos ao dispor (o contributo da informática, em 1995, limitava-se ao processamento de 

texto e ao trabalho com folha de cálculo), encontra-se uma correspondência direta entre o 

conjunto de 1995 para com os relatórios agora compilados. 

 

Os dois quadros dão assim quer uma imagem dos dois momentos registados, quer uma 

fácil comparação e a perceção do sentido das mudanças ocorridas. 

É, aliás, mais nos fenómenos do que na forma que a leitura dos dois documentos mostra 

significativas diferenças. Se atendermos aos temas que dominavam as preocupações no início 

da década de 90, podemos constatar quer a permanência de alguns quer a inversão de outros. 

 A concentração do setor agrícola na produção leiteira, vista à época já com 

alguma preocupação, veio a instituir-se como modelo generalizado para todo o 

espaço agrícola do concelho; 

 O fenómeno da eucaliptização também já identificado, continuou o seu avanço 

até ao presente e configurou a floresta hoje existente; 

 A reforma da circulação rodoviária, que se antevia com a introdução das 

autoestradas, ficou em grande medida efetivada com a concretização de dois 

dos eixos viários principais previstos. A um segundo nível da rede rodoviária, 

ficou por realizar a variante que se previa para a EN104. Na ferrovia foi 

igualmente dado um salto qualitativo com a passagem do serviço de comboio 

para o de Metro ligeiro; 

 A excessiva concentração da indústria produtiva nas confeções e no têxtil, com 

problemas estruturais decorrentes da baixa tecnologia e da baixa qualificação da 

mão de obra, desapareceu das preocupações atuais face ao fenómeno da 

deslocalização e da redução do setor têxtil para níveis residuais; 

 Os elevados níveis de poluição gerados pela indústria transformadora, com 

impactos muito graves sobretudo no rio Ave, vieram a minorar-se por via do 

investimento realizado em infraestruturas para a condução e tratamento dos 

efluentes e da gradual migração do tecido produtivo para as indústrias sem cariz 

poluente; 

 As previsões de desenvolvimento e estruturação de áreas urbanizáveis, com 

inerentes reflexos no consumo de solos e na afetação da paisagem, 

comportaram uma alteração significativa nas perspetivas de crescimento, 

resultantes quer da crise económica que entretanto se instalou, com um 

consequente abrandamento expressivo da atividade da construção civil, quer da 

constatação de que o ritmo de incremento das necessidades, nomeadamente no 

respeitante à vertente residencial, seria claramente inferior ao anteriormente 

avaliado; 

 Será de relevar o incremento dos níveis de infraestruturação do concelho, 

nomeadamente no que se refere aos sistemas de abastecimento de água e de 
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drenagem de águas residuais, que no período em análise alteraram 

quantitativamente e qualitativamente as condições de saneamento básico das 

populações residentes e permitem estabelecer diretrizes para a estruturação do 

desenvolvimento urbanístico do concelho. 

 

O quadro exposto ajuda também a entender de que modo os efeitos da crise económica 

e da mudança de alguns paradigmas, que conhecemos de um modo global na sociedade atual, 

se manifestam em cada uma das facetas que compõem o tecido social e espacial de Vila do 

Conde. 

O quadro mostra-nos a passagem de um ciclo de expansão – da área urbanizada, da 

rede de estradas e autoestradas, da rede de equipamentos, das redes de infraestruturas, etc. - 

para um ciclo de refinamento e qualificação das estruturas existentes. Para cada um dos eixos 

retratados, os relatórios referem os aspetos onde se detetam falhas e deficiências nos sistemas 

e onde podem ser melhorados e reorganizados no sentido de melhor responderem às 

necessidades atuais da população e das atividades. E antevê-se que o aprofundamento das 

funcionalidades, a integração e a coordenação dos diferentes sistemas, ou a intervenção com 

preservação dos equilíbrios e valores patrimoniais existentes não serão tarefas de menor 

dimensão, no que respeita a ações de planeamento e de gestão, do que a realização de “obra 

nova”. 

 

A presente compilação organiza os resumos e as principais conclusões dos trabalhos de 

levantamento e caraterização efetuados para o concelho de Vila do Conde. 

 

Na parte final, cruzando as conclusões das diferentes abordagens temáticas, ensaia-se 

uma síntese de avaliação do estado do ordenamento do território e, numa ótica prospetiva, 

enunciam-se os novos temas, as debilidades e as oportunidades que emergem na sociedade e 

no território de Vila do Conde e que se propõe como temas a abordar nos futuros trabalhos de 

planeamento. 

Ao próximo Plano Diretor Municipal caberá, seguidamente, o aprofundamento da sua 

interpretação, a elaboração de propostas que contribuam para o seu solucionamento, a 

formulação de diretivas e a sua materialização como instrumento de gestão territorial. 
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O quadro legislativo no qual foi aprovado o PDM em vigor, principal IGT que interfere de 

forma direta no território do Município, foi alterado desde a publicação do Plano, tendo sido 

publicada uma nova Lei de Bases (Lei n.º 31/2014, de 30 maio) e um novo Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (DL n.º 80/2015, de 14 de Maio) – RJIGT. 

 

A Lei de Bases de 2014 define que é o Estado, as regiões autónomas e as autarquias 

locais que têm o dever de promover a política pública de solos, de ordenamento do território e 

de urbanismo» que estão previstas na Constituição e na lei (art.º 8.º). Na sequência deste 

dever surge a obrigatoriedade, por parte dos municípios, de planear e programar o uso do solo 

e promover a respetiva concretização, o que deverá ser antecedido e sustentado nos Relatório 

sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT).  

 

No entanto, o atual relatório, denominado Relatório de Avaliação Específica do 

Ordenamento do Território, ultrapassa o lapso temporal estabelecido no atual quadro legal, e 

procura conhecer a dinâmica jurídico-legislativa desde a publicação do PDM até à atualidade, 

permitindo identificar quais as alterações jurídicas e legislativas ocorridas nesse período 

temporal, mas também perceber qual o ponto de situação dos restantes Instrumentos de 

Gestão Territorial existentes no Município. 

 

Na tabela seguinte é apresentado o quadro legislativo existente à data de publicação do 

PDM em vigor, distribuído pelas diferentes temáticas, bem como a situação atual dos diferentes 

diplomas. A análise da tabela revela que, relativamente aos aspetos técnicos associados às 

diferentes temáticas, existiram profundas alterações na abordagem dos mesmos no PDM.  

 

Refira-se ainda a criação de outros elementos jurídico-legislativos, que até à data da 

publicação do PDM não vigoravam, como é o caso do novo Regime Jurídico da REN (DL n.º 

239/2012, 2 de novembro), o Regime Geral de Revelação e Aproveitamento dos Recursos 

Geológicos (DL n.º 54/2015, 22 de junho) e a Reserva Agrícola Nacional (DL n.º 199/2015, de 

16 de setembro). Ao mesmo tempo, existem alterações noutros domínios da gestão do 

território, nomeadamente com a suspensão dos PROF pela Portaria 78/2013, de 19 de 

fevereiro, modificando, não só a área geográfica, como a estrutura deste instrumento de gestão 

territorial num novo enquadramento político e legislativo; o DL n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

com a alteração de competências na gestão das autarquias; o DL n.º 31/2014; a Lei n.º 

34/2015, 27 de abril, criando um novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional; e a 

Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, alterando de forma substancial o Sistema de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios.  

No que se reporta à linha ferroviária atualmente da responsabilidade da empresa do 

Metro do Porto, SA, será de referir que foram revogados, pelo Decreto Regulamentar n.º 

4/2017, de 1 de junho, os Decreto n.º 833/76, de 25 de novembro, e o Decreto Regulamentar 
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n.º 66/82, de 28 de setembro, que estabeleciam zonas non aedificandi, para ampliação das 

infraestruturas ferroviárias da Linha da Póvoa 

 

 

 

TEMA 
Legislação presente no 

PDMVC 
Caracterização Atual contexto legislativo 

Ambiente 

DL n.º 468/71, de 5 de 
novembro 

Regime Jurídico dos Terrenos do 
Domínio Público Hídrico 

Em vigor 

DL n.º 595/73, de 7 de 
novembro 

Servidão Radioelétrica Em vigor 

DL n.º 143/82, de 26 de abril Marcos Geodésicos Em vigor 

DL n.º 90/90, de 16 de março 
Regime Geral de Revelação e 
Aproveitamento dos Recursos 
Geológicos 

Alterado: DL n.º 54/2015, de 22 de 
junho 

DL n.º 364/98, de 21 de 
novembro 

Carta de Zonas Inundáveis nos 
municípios com cheias 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 270/2001, de 6 de 
outubro 

Recursos Geológicos Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 129/2002, de 11 de 
maio 

Regulamento dos Requisitos de 
Acústica dos Edifícios 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 155/2004, de 30 de 
junho 

Medidas de Proteção ao Sobreiro e 
à Azinheira 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro Regulamento Geral do Ruído Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º169/2005, de 26 de 
setembro 

Aproveitamentos Hidroagrícolas Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 54/2005, de 15 de 
novembro 

Regime Jurídico dos Terrenos de 
Domínio Público 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro 

Lei da Água Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 55/2007, de 12 de 
março 

Medidas de Proteção aos 
Povoamentos Florestais 
Percorridos por Incêndios 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 340/2007, de 12 de 
outubro 

Regime Jurídico da Pesquisa e 
Exploração de Massas Minerais 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Lei n.º 76/2017, de 17 de 
agosto 

Sistema de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 107/2009, de 15 de 
maio 

Albufeiras Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 115/2010, de 22 de 
outubro 

Zonas inundáveis ou ameaçadas 
pelas cheias 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Lei n.º 17/2014, de abril, 
alterada pelo DL n.º 38/2015, 
de 12 de março e pelo DL n.º 
139/2015, de 30 de julho 

Bases da Política de Ordenamento 
e de Gestão do Espaço Marítimo 
Nacional 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Equipamentos 
e Serviços 

Básicos 

DL n.º 75/2013, de 12 de 
setembro 

Atribuições e Competências para as 
Autarquias Locais 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Mobilidade e 
Acessibilidade 

Decreto Regulamentar nº. 
7/83, 3 de fevereiro 

Zona de servidão do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro 

Em vigor 

Decreto Regulamentar n.º 
11/85, de 15 de Fevereiro 

Zona de servidão militar e 
aeronáutica os terrenos 
confinantes com o radiofarol VOR 
do Porto,  

Em vigor 

Declaração de Retificações nº 
19-D/98 de 31 de Outubro, 
pela Lei nº 98/99 de 26 de 
Julho e pelo DL 182/2003 de 16 
de Agosto 

Plano Rodoviário Nacional Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Lei n.º 34/2015, 27 de abril 
Estatuto das Estradas da Rede 
Rodoviária Nacional 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Património 
Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro 

Política e do Regime de Proteção e 
Valorização do Património Cultural 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Planeamento DL n.º 11/87, de 7 de abril Lei de Bases do Ambiente 
Revogada pela Lei n.º 19/2014, de 14 
de abril -- Em vigor (Legislação pós-

PDM) 
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TEMA 
Legislação presente no 

PDMVC 
Caracterização Atual contexto legislativo 

DL n.º 239/2012, 2 de 
novembro 

REN Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 80/2015, de 14 de maio RJIGT Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Resolução de Conselho de 
Ministros n.º152/2001, de 11 
de outubro 

Estratégia Nacional para a 
Conservação de Natureza e 
Biodiversidade 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 199/2015, de 16 de 
setembro 

RAN Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio 
Lei de Bases do Ordenamento do 
Território e Urbanismo 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Lei n.º58/2007, de 4 de 
setembro 

Plano Nacional da Política de 
Ordenamento do Território 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Decreto Regulamentar 
n.º4/2007, de 22 de setembro 

Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Douro 

Suspenso pela Portaria 78/2013, de 
19 de fevereiro -- (Legislação pós-

PDM)  

DL n.º 142/2008, de 24 de 
julho 

Regime Jurídico da Conservação da 
Natureza 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

DL n.º 132/2015, de 09/07 

Elaboração e a implementação dos 
planos de ordenamento da orla 
costeira e estabelece o regime 
sancionatório aplicável às infrações 
praticadas na orla costeira, no que 
respeita ao acesso, circulação e 
permanência indevidos em zonas 
interditas e respetiva sinalização 

Em vigor (Legislação pós-PDM) 

Fonte: Diário da República e Plano Diretor Municipal de Vila de Conde 

 

Sublinhe-se que as alterações trazidas pela aprovação da nova Lei de Bases e do 

RJIGT configuram um enquadramento legal significativamente diferente daquele que vigorava 

aquando da aprovação do PDM, introduzindo novas temáticas, como sejam a parametrização 

das mais-valias, os critérios de reclassificação de solo rústico em urbano, a criação do fundo de 

sustentabilidade ambiental e urbanística, o sistema perequativo a diferentes escalas, para não 

falar da criação de um novo paradigma no que respeita à classificação e qualificação do solo, 

com a introdução de novos critérios para a classificação do solo urbano, deixando de existir o 

anteriormente chamado “solo urbanizável”.  

 

Sendo este último aspeto, o mais importante na estruturação de um novo referencial 

para uma nova estratégia de ordenamento do território, a definir no Município vila-condense. 

Nunca descurando os demais instrumentos jurídico-legislativos que alteraram a forma de atuar, 

em temáticas, como: o ambiente, a administração do território, a energia, o transporte e, por 

fim, o urbanismo.  
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C. CARATERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DE VILA DO 
CONDE 
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CARATERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

 

 

Introdução 

 

Os dois últimos períodos intercensitários (1991 a 2011) no concelho de Vila do Conde 

foram caracterizados por significativas alterações demográficas, quer das dinâmicas quer das 

estruturas populacionais. 

Uma significativa expansão demográfica, com ritmos de crescimento que superaram 

claramente os verificados em unidades geográficas de referência como o Grande Porto, a 

Região Norte ou Portugal, sobretudo em resultado de um movimento migratório fortemente 

positivo, embora complementado com um expressivo saldo natural da população residente.  

De acordo com os dados estatísticos mais recentes, promovidos pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE), após a crise financeira e económica que despontou em 2008, os ritmos do 

crescimento demográfico sofreram uma forte retração, na generalidade do País, sobretudo 

pelos saldos migratórios negativos, que se geraram desde então. Ainda assim os efeitos 

sentidos no concelho de Vila do Conde foram de menor intensidade que nas restantes 

unidades territoriais de referência (UT). 

O agravamento do envelhecimento da população tem sido outra das características 

marcantes da estrutura demográfica do Município, fenómeno que se faz sentir, quer na base, 

motivado pelas baixas taxas de fecundidade, quer no topo da pirâmide etária, fruto do aumento 

da longevidade de vida das pessoas.  

O modelo do povoamento do concelho evoluiu neste período, no sentido do reforço 

demográfico da generalidade das freguesias do litoral (exceção para Vila Chã), mas sobretudo 

da sede do concelho, onde se registou um significativo aumento da população.  

O período em análise foi ainda caracterizado por um substantivo aumento da 

qualificação académica da população, nos diferentes níveis de instrução, com ritmos de 

evolução mais acelerados, comparativamente com os territórios de referência, pese embora o 

Município mantenha um ligeiro défice estrutural, neste domínio. 

 

1 – Evolução Demográfica 

 
Entre 1991 e 2011 a população residente do concelho de Vila do Conde registou um 

aumento 14 697 pessoas, correspondendo a um crescimento populacional 22,7%, bastante 

acima dos crescimentos verificados para Portugal (7%), para a Região Norte (6,2%) ou ainda 

para o Grande Porto (10,2%). 

O crescimento da população residente em Vila do Conde resultou essencialmente da 

capacidade que o concelho revelou em atrair população do exterior, embora os saldos naturais 
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tenham constituído também um importante contributo para a expansão demográfica verificada 

neste período. 

 

Principais Indicadores da Evolução Demográfica entre 1991 e 2011 

  Vila Conde Grande Porto Região Norte Portugal 

População Residente (1991) 64836 1167800 3472715 9867147 

População Residente (2011) 79533 1287282 3689682 10562178 

Estimativas da População (2016) 79327 1255855 3584575 10309573 

Variação Absoluta da População (1991-2011) 14697 119482 216967 695031 

Variação Relativa da População (1991-2011) 22,7 10,2 6,2 7,0 

Saldo Natural (1991-2011) 6003 64518 166904 102000 

Saldo Migratório (1991-2011) 8695 54967 50063 593031 

Crescimento Efetivo (1991-2011) 14698 119485 216967 695031 

Taxa Saldo Natural (1991-2011) 8,3 5,3 4,7 1,0 

Taxa Saldo Migratório (1991-2011) 12,0 4,5 1,4 5,8 

Taxa Crescimento Efetivo (1991-2011) 20,4 9,7 6,1 6,8 

Taxa Crescimento Médio Anual (1991-2011) 1,4 0,8 0,6 0,5 

Taxa Crescimento Médio Anual (2011-2016) -0,01 -0,12 -0,14 -0,12 

População Média (1991-2011) 72185 1227541 3581199 10214663 

Fonte: CMVC, 2017 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 e Estimativas da População Residente para 2016 

 

De acordo com as estimativas mais recentes promovidas pelo INE, o período 

compreendido entre 2011 e 2016 tem-se caracterizado por uma diminuição da população 

residente, na generalidade do País, com taxas de crescimento médio anual que variam entre -

0,01% em Vila do Conde e -0,14%, na Região Norte, fixando-se a média do País em -0,12%. 

O gráfico seguinte compara a evolução demográfica nas UT de referência, bem como o 

peso de cada determinante dessa evolução. Apesar de todos os territórios revelarem saldos 

migratórios positivos, nenhum foi tão atrativo como o Município de Vila do Conde. 

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 
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2 – Principais Determinantes da Evolução Demográfica 

 

O gráfico seguinte ilustra uma análise das determinantes da variação populacional, no 

concelho de Vila do Conde, conferindo uma maior amplitude dos valores dos movimentos 

migratórios, relativamente aos saldos naturais, traduzindo uma maior importância dos primeiros 

relativamente aos segundos, no contexto da dinâmica demográfica do Município.  

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

 
Uma análise do mesmo gráfico permite ainda verificar que: 

• Mais de metade das freguesias apresentaram crescimentos naturais e 

migratórios positivos; 
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• Aveleda perde população por ambos os processos (natural e migratório). 

• Os crescimentos naturais das freguesias de Modivas, Fajozes e das Uniões de 

freguesias de Fornelo e Vilar; Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada; e Rio 

Mau e Arcos, não compensam as perdas dos respetivos fluxos migratórios. 

 

3 – Dinâmica da População. Natalidade e Fecundidade 

 

Em 1991 nasciam em média, cerca de 12 crianças por cada mil indivíduos residentes em 

Portugal e cerca de 15 crianças por cada mil indivíduos residentes no concelho de Vila do 

Conde. Nos anos mais recentes, 2014, 2015 e 2016, estes valores reduziram para cerca de 8,5 

crianças por mil indivíduos, por ano, quer em Portugal, quer no concelho de Vila do Conde. 

 

Esta realidade coloca Portugal como um dos países com mais baixos níveis de 

fecundidade da União Europeia. A queda contínua dos principais indicadores de fecundidade 

ao logo das últimas quatro décadas têm constituído motivo de forte preocupação na evolução 

da estrutura da população, no presente e no futuro, fruto das consequências que esta situação, 

forçosamente, irá ter nas políticas sociais do País. 

 

O índice sintético de fecundidade (ISF)2 que atingiu em 2011, o reduzido valor de 1,39 no 

concelho de Vila do Conde, apresenta-se generoso, quando comparado com o valor do ISF do 

País no mesmo ano (1,22). Recorde-se contudo, que estes valores estão bastante abaixo dos 

2,1 necessários para a renovação de gerações. Consequentemente, nas últimas décadas, a 

cada ano que passava nasciam menos crianças em Portugal.  

 

Indicadores de Fecundidade 

 Taxa de Fecundidade Geral Índice Sintético de Fecundidade 

 (permilagem) 
nº crianças vivas / mulher 

[15-49 anos] 

 2001 2011 Variação 2001 2011 Variação 

Portugal 42,5 38,1 -4,4 1,49 1,33 -0,16 

Região Norte 41,5 34,8 -6,7 1,45 1,22 -0,23 

Grande Porto 42,5 36,3 -6,2 1,44 1,28 -0,16 

Vila do Conde 43,3 39,6 -3,7 1,52 1,39 -0,13 

Fonte: CMVC, 2017 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

As taxas de fecundidade geral (TFG) ponderadas para os anos mais recentes, 

confirmam a tendência para a redução das mesmas em todas as UT. No Município de Vila do 

                                                      
 

2 ISF – Índice Sintético de Fecundidade: quociente entre o número de crianças e o número de mulheres com idade compreendida 
entre os 15 e os 49 anos, num determinado período. 
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Conde a TFG atingiu os 35,2 nados-vivos por mil mulheres em idade fértil, valor que se 

afigurou já, inferior ao da média nacional (36,5‰). 

No contexto interno do Município, as taxas de fecundidade mais elevadas verificaram-se 

nas freguesias de Árvore (51,0‰), Vila do Conde (47,2‰) e Macieira da Maia (45,9‰) e as 

mais reduzidas em Aveleda (25,6‰) e Azurara (30,0‰). 

O cartograma seguinte mostra a distribuição da taxa de fecundidade geral média, para o 

período compreendido entre 1991 e 2011, no concelho de Vila do Conde. 

Entre as freguesias que apresentam taxas de fecundidade mais elevada, importa referir 

que as freguesias de Vila do Conde, Árvore e Labruge são freguesias demograficamente 

atrativas, contrariamente à União de freguesias de Rio Mau e Arcos ou à União de freguesias 

de Fornelo e Vairão, que constituem espaços em depressão demográfica. 

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

 

O adiamento sucessivo da idade média da mulher ao nascimento de um filho constitui 

outra das causas propiciadoras da redução da fecundidade. Este indicador em Vila do Conde 

era 26,3 anos em 1991, 27,9 anos em 2001 e 30,2 anos em 2011, uma realidade verificável em 

todo o país. 
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4 – Dinâmica da População. A Mortalidade 

 

A mortalidade em Portugal também tem conhecido nas últimas décadas, uma dinâmica 

significativa, sobretudo, induzida pelo constante ajustamento do modelo de mortalidade, cuja 

principal evidência é o retardamento da idade média com que se morre em Portugal e, 

consequentemente, no aumento da esperança de vida no País. 

A taxa bruta de mortalidade (TBM) tem evidenciado alguma estabilidade ao longo das 

últimas décadas na generalidade do País, tendo a média sido situada nos 10,5‰ em 1991 e 

sensivelmente no mesmo valor em 2016. Idêntico comportamento teve o mesmo indicador no 

Município de Vila do Conde, mas, com valores inferiores, cerca de 8‰ em 2016, quando em 

1991 era 8,3‰. 

Tendo por base os valores da mortalidade em 1991, a variação plurianual do número de 

óbitos em Vila do Conde tem conhecido um aumento, sobretudo na última década, 

relativamente às UT de referência. Tal deve-se certamente, quer ao aumento da população 

residente, quer ao modelo de mortalidade, em transformação mais acelerada que nos outros 

territórios referidos.  

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

 

Em 2011, cerca de 50% da mortalidade anual em Vila do Conde correspondia a pessoas 

com 80 e mais anos. Em 1991, este grupo etário representava pouco mais de 30% da 

mortalidade do Município. Contrariamente, o peso da mortalidade que incidia sobre a 

população com menos de 50 anos, representava em 2011 menos de 10% do total e cerca de 

metade do peso de 1991. Já a mortalidade infantil continuava a diminuir para níveis que 

rondam os 3‰, alinhando pelo nível do País. 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 
 

5 – Dinâmica da População. Movimentos Migratórios 

 

O período 1991-2011 resultou para o concelho de Vila do Conde num ganho de 

população de 8700 indivíduos (12%) devido aos fluxos migratórios. Contudo, o concelho não 

evidenciou uma atratividade homogénea em todo o seu território verificando-se freguesias que 

ganharam população e freguesias que perderam população por esta via, conforme se pode 

observar no cartograma seguinte. 

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 
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A população estrangeira conheceu uma progressão significativa entre 1991 e 2011, 

passando de 454 indivíduos para 3830 indivíduos recenseados em 2011, correspondendo a um 

pouco menos de 5% da população residente. 

Os dados estatísticos mais recentes, apesar de se tratar de estimativas da população 

produzidas pelo INE, registam saldos migratórios negativos, quer para o País, quer para o 

Município de Vila do Conde, ao longo de toda a presente década. Tal situação resultou da crise 

financeira e económica que eclodiu em 2008 e cujas repercussões se fizeram sentir nos anos 

imediatos.  

De acordo com os mesmos dados, os valores negativos evidenciados pelo crescimento 

migratório, quer em Portugal, quer em Vila do Conde têm superado os valores do crescimento 

natural resultando em crescimentos efetivos negativos das respetivas populações. Em 2016, o 

crescimento efetivo da população residente registado em Vila do Conde foi de -0,28%, 

enquanto a média do País atingiu os -0,50%. 

 

6 – Estrutura Demográfica. O Envelhecimento da População 

 

A forte queda da natalidade, com efeitos sobretudo na base da pirâmide etária, e o 

aumento da longevidade da população, no topo da pirâmide, constituem os fatores 

determinantes do envelhecimento, contudo os indicadores para Vila do Conde, apresentam 

ainda uma situação estrutural menos gravosa que as UT de referência, mas também, uma 

maior dinâmica do fenómeno. 

 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

 

De acordo com os dados estatísticos mais recentes, acentua-se a redução do peso da 

população mais jovem (0 – 14 anos), atingindo em 2016 os 15,2% em Vila do Conde e os 

14,4% no País. Inversamente, o peso da população com 65 ou mais anos atingiu os 16,4% em 

Vila do Conde e os 20,3% em Portugal. 

A pirâmide etária que seguidamente se apresenta, compara a estrutura da população 

residente no concelho de Vila do Conde, em 1991 e 2011, verificando-se menos jovens até aos 

30 anos, em 2011 comparativamente com 1991. Situação inversa observa-se nos restantes 

População Residente, por Grupos Etários no concelho de Vila do Conde 

 1991 2001 2011 Variação (1991-2011) 

 Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

0 - 14 anos 14 470 22,3 13 369 18,0 12 931 16,3 - 1 539 -10,6% 

15 - 24 anos 12 137 18,7 11 276 15,2 9 082 11,4 - 3 055 -25,2% 

25 - 64 anos 32 080 49,5 41 066 55,2 45 823 57,6 13 743 42,8% 

65 ou mais anos 6 149 9,5 8 680 11,7 11 697 14,7 5 548 90,2% 

Total 64 836 100,0 74 391 100,0 79 533 100,0 14 697 22,7% 
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grupos etários mais avançados, em que as respetivas populações eram mais numerosas em 

2011 que em 1991, configurando duas vertentes do envelhecimento da população residente. 

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

 

Outros indicadores ajudam não só a confirmar esta evidência do envelhecimento no País 

em geral e em Vila do Conde em particular, mas também o ritmo a que este está a decorrer 

nos três principais estratos demográficos – a população em idade académica, a população em 

idade ativa e a população em idade aposentada. 

O índice de jovens baixou de cerca de 235%, em 1991 para 110,5 jovens por cada 100 

idosos, em 2011. Portugal registava nesse ano, um índice (mais envelhecido) de 78,2%. Já o 

índice de envelhecimento aumentou de 42,5 idosos por cada 100 jovens, em 1991, para 90,5% 

em 2011. Portugal registava nesse ano, um índice de 127,8%. 

Em Vila do Conde, o Índice de Dependência (total) diminuiu de 46,6% (jovens mais 

idosos sobre a população em idade ativa), em 1991, para 44,9% em 2011. Portugal nesse ano 

registava um índice de 51,3%. 

 

7 – Estrutura Demográfica. A Dimensão e a Composição da Família 

 

A família em Portugal tem conhecido profundas transformações na dimensão e 

composição, ao longo das últimas décadas. A tabela seguinte resume a evolução das 
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principais características da família, no concelho de Vila do Conde, que entre 1991 e 2011 

conheceu um aumento de mais de 60% dos agregados familiares. Em Portugal, o crescimento 

do número de famílias aproximou-se dos 30% e no Grande Porto dos 40%. 

 
 Famílias segundo a Tipologia e a Composição, no concelho de Vila do Conde 

  1991 2001 2011 
Variação  

(1991-2001) 

Variação 

(2001-2011) 

Variação 

(1991-2011) 

  Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

Famílias Clássicas 16755 100% 23829 100% 27210 100% 7074 42,2% 3381 14,2% 10455 62,4% 

Famílias Institucionais 6 100% 14 100% 21 100% 8 133,3% 7 50,0% 15 250,0% 

Famílias sem Núcleos(1) 1630 9,7% 3129 13,1% 4172 15,3% 1499 92,0% 1043 33,3% 2542 156,0% 

Famílias Unipessoais 1106 6,6% 2610 11,0% 3803 14,0% 1504 136,0% 1193 45,7% 2697 243,9% 

Agregados c/ várias pessoas  
s/ estrutura conjugal ou parental 

524 3,1% 519 2,2% 369 1,4% -5 -1,0% -150 -28,9% -155 -29,6% 

Famílias Nucleares 15231 90,9% 20841 87,5% 23038 84,7% 5610 36,8% 2197 10,5% 7807 51,3% 

Famílias Mononucleares 13132 78,4% 19702 82,7% 21492 79,0% 6570 50,0% 1790 9,1% 8360 63,7% 

Casal com filhos 9645 57,6% 13079 54,9% 12725 46,8% 3434 35,6% -354 -2,7% 3080 31,9% 

Casal sem filhos 2382 14,2% 4860 20,4% 6243 22,9% 2478 104,0% 1383 28,5% 3861 162,1% 

Famílias Monoparentais 1105 6,6% 1763 7,4% 2524 9,3% 658 59,5% 761 43,2% 1419 128,4% 

Pai com filhos 121 0,7% 222 0,9% 304 1,1% 101 83,5% 82 36,9% 183 151,2% 

Mãe com filhos 984 5,9% 1541 6,5% 2220 8,2% 557 56,6% 679 44,1% 1236 125,6% 

Agregados de Famílias Múltiplas 2099 12,5% 1139 4,8% 1546 5,7% -960 -45,7% 407 35,7% -553 -26,3% 

(1) Inclui avós c/ netos 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 
 

 
Concomitante ao significativo aumento do número das famílias verificado no período 

1991 – 2011 em Vila do Conde, verificou-se também uma expressiva redução do número de 

pessoas que compõe as famílias, tendo a dimensão média do agregado familiar diminuido de 

3,9 pessoas em 1991 para 2,9 em 2011. No mesmo período, as famílias unipessoais tiveram 

um crescimento de 244%. 

Para além da dimensão da família, a sua composição conheceu também substanciais 

alterações. Os casais sem filhos, com um aumento de 162% e as famílias monoparentais (pai 

ou mãe com filhos), com um aumento de 128% foram duas das tipologias familiares que mais 

cresceram no Município de Vila do Conde, no período assinalado. Já os agregados de famílias 

múltiplas ou os agregados de pessoas sem vínculos conjugais ou parentais parecem ter 

diminuído entre 25 a 30%, entre 1991 e 2011. 

O gráfico seguinte permite comparar o modelo dimensional da família, em 1991, 2001 e 

2011 evidenciando o aumento sucessivo das famílias menos numerosas, com uma, duas ou 

três pessoas, assim como a redução persistente do número dos agregados familiares com 4 e 

mais pessoas. 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011

 
O gráfico seguinte sintetiza a importância das p

Conde, em 2011, expressão de u

das múltiplas opções relativas à formação da família.

constituída por casal com filhos já representava menos de metade do total dos agregados 

clássicos, em 2011. Simultaneamente, os casais sem filhos e as 

conjunto, representavam cerca de 37%.

 

Fonte: CMVC, 2016
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011
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Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

sintetiza a importância das principais tipologias da família

expressão de um padrão familiar cada vez mais diversificado como

das múltiplas opções relativas à formação da família. A tradicional tipologia da família 

por casal com filhos já representava menos de metade do total dos agregados 

clássicos, em 2011. Simultaneamente, os casais sem filhos e as famílias unipessoais, no seu 

conjunto, representavam cerca de 37%. 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 
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rincipais tipologias da família em Vila do 

iar cada vez mais diversificado como resultado 

A tradicional tipologia da família 

por casal com filhos já representava menos de metade do total dos agregados 

unipessoais, no seu 
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8 – Níveis de Escolaridade da População Residente  

 

Os níveis de escolaridade da população residente do concelho de Vila do Conde 

conheceram uma evolução bastante favorável entre 1991 e 2011. Neste período deu-se uma 

substancial redução (-33%) do número de indivíduos sem qualquer grau de ensino, em Vila do 

Conde. Simultaneamente, a população com o ensino médio e superior aumentou cerca de 

400%. 

O gráfico seguinte mostra como evoluiu a população residente, segundo os níveis de 

escolaridade no período referido, tendo-se verificado um maior esforço, na melhoria dos níveis 

de instrução no concelho de Vila do Conde, sobretudo nos níveis de ensino mais avançados. 

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

 
Apesar dos notáveis progressos dos níveis de escolaridades obtidos pela população 

residente, mais de ¾ da população residente do Município não possuía mais que o ensino 

básico em 2011. Comparativamente com as restantes UT de referência, verificava-se ainda um 

atraso estrutural das qualificações académicas da população residente do concelho. 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

A recente passagem do ensino obrigatório para os 12 anos de escolaridade vai ter 

inevitavelmente como consequências o aumento do nível de ensino elementar da população e 

uma melhor formação da população para a inserção no mercado do trabalho. 

Concomitantemente, verificar-se-á uma tendência para a redução das assimetrias territoriais, 

neste nível de ensino. 

Consequentemente, o alvo das preocupações das instituições locais deverá incidir sobre 

as questões específicas do abandono escolar precoce e da retenção crónica, bem como sobre 

o desenvolvimento de propostas complementares de formação da população. 

 

9 – Modelo de Povoamento 

 
Com a reorganização administrativa do território das freguesias levada a efeito pela Lei 

nº 11-A/2013 de 28 de janeiro, o Município de Vila do Conde passa a ter 21 freguesias em vez 

das 30 que constituíam o Município antes da referida reorganização. 

 

A tabela seguinte mostra a evolução da população residente e das respetivas 

densidades populacionais das freguesias, antes e depois da reorganização administrativa.  
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Evolução da População Residente e da Densidade Populacional 

  
ÁREA 
(Km2) 

1991 2001 2011 

P.R. D.P. P.R. D.P. P.R. D.P. 

Arcos 5,4 853 157,96 869 160,93 819 151,67 

Árvore 6,2 3.406 549,35 4.261 687,26 5196 838,06 

Aveleda 3,5 1.446 413,14 1.479 422,57 1314 375,43 

Azurara 2,1 1.794 854,29 2.102 1.000,95 2305 1.097,62 

Bagunte 9,9 1.722 173,94 1.662 167,88 1489 150,40 

Canidelo 3,7 934 252,43 941 254,32 906 244,86 

Fajozes 7,1 1.457 205,21 1.467 206,62 1425 200,70 

Ferreiró 4,8 651 135,63 660 137,50 690 143,75 

Fornelo 5,6 1.526 272,50 1.504 268,57 1392 248,57 

Gião 4,9 1.457 297,35 1.535 313,27 1756 358,37 

Guilhabreu 7,1 1.885 265,49 2.386 336,06 2357 331,97 

Junqueira 7,2 1.929 267,92 2.234 310,28 2019 280,42 

Labruge 5,7 2.159 378,77 2.472 433,68 2806 492,28 

Macieira da Maia 5,3 1.870 352,83 1.898 358,11 2321 437,92 

Malta 1,9 1.061 558,42 1.206 634,74 1385 728,95 

Mindelo 5,4 2.859 529,44 3.402 630,00 3491 646,48 

Modivas 4,0 1.888 472,00 1.899 474,75 1806 451,50 

Mosteiró 3,1 897 289,35 891 287,42 931 300,32 

Outeiro Maior 3,1 400 129,03 378 121,94 369 119,03 

Parada 3,3 327 99,09 365 110,61 300 90,91 

Retorta 3,8 929 244,47 1.022 268,95 1165 306,58 

Rio Mau 10,4 1.973 189,71 1.907 183,37 1862 179,04 

Tougues 3,6 864 240,00 788 218,89 887 246,39 

Touguinha 3,1 1.122 361,94 1.410 454,84 2000 645,16 

Touguinhó 4,8 1.225 255,21 1.458 303,75 1386 288,75 

Vairão 4,3 1.289 299,77 1.191 276,98 1251 290,93 

Vila Chã 5,5 3.021 549,27 2.957 537,64 3094 562,55 

Vila do Conde 6,9 19.990 2.897,10 25.731 3.729,13 28636 4.150,14 

Vilar 3,6 1.633 453,61 1.737 482,50 1638 455,00 

Vilar Pinheiro 3,7 2.269 613,24 2.579 697,03 2537 685,68 

UF Bagunte, Ferreiró, Outeiro 
Maior e Parada 

21,1 3.100 146,92 3.065 145,26 2848 134,98 

UF Fornelo e Vairão 9,9 2.815 284,34 2.695 272,22 2643 266,97 

UF Malta e Canidelo 5,6 1.995 356,25 2.147 383,39 2291 409,11 

UF Retorta e Tougues 7,4 1.793 242,30 1.810 244,59 2052 277,30 

UF Rio Mau e Arcos 15,8 2.826 178,86 2.776 175,70 2681 169,68 

UF Touguinha e Touguinhó 7,9 2.347 297,09 2.868 363,04 3386 428,61 

UF Vilar e Mosteiró 6,7 2.530 377,61 2.628 392,24 2569 383,43 

Concelho 149,0 64.836 435,14 74.391 499,27 79533 533,78 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

 

Os principais traços que emergem, neste período em análise (1991-2011) e que de 

algum modo reforçam o tradicional modelo do povoamento do concelho, compaginado na 
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distribuição da construção ao longo da rede viária, mas também induzido pela atratividade das 

freguesias do litoral e na importância da sede como principal centro urbano, são:  

• O reforço da concentração demográfica na sede do concelho; 

• A afirmação da antiga freguesia de Touguinha, que aumentou a população em 

cerca de 80%, como área de expansão residencial da cidade; 

• O reforço de Árvore como a freguesia com maior crescimento demográfico 

(52,6%) e; 

• O reforço demográfico dos núcleos urbanos preexistentes. 

 

O cartograma seguinte ilustra a distribuição da população residente, no concelho de Vila 

do Conde em 2011, sendo visíveis os aspetos já mencionados como seja a considerável 

concentração da demográfica na sede do concelho ou o desenvolvimento dos aglomerados 

urbanos ao longo dos eixos viários. 

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos Dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 
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Síntese Conclusiva 

 

O período compreendido entre 1991 e 2011 no concelho de Vila do Conde foi 

caracterizado por significativas alterações demográficas, quer das dinâmicas, quer das 

estruturas populacionais, cujos traços mais marcantes podem ser sintetizados pelas seguintes 

ordens de fatores: 

• Um forte crescimento da população residente, que só teve paralelo nas décadas de 40 

e de 80 do século passado. Tal expansão demográfica resultou fundamentalmente dos 

fluxos migratórios, cerca de 60%, embora complementado por um crescimento natural 

em cerca de 40%. Com uma taxa de crescimento médio anual de 1,03%, Vila do 

Conde posicionou-se entre os concelhos da Região Norte que mais cresceram. 

• A continuação da tendência de envelhecimento da população foi outra das 

características demográficas mais marcantes deste período. Com um índice de 

envelhecimento que evoluiu de próximos dos 45% em 1991 para valores ligeiramente 

acima dos 90% em 2011, Vila do Conde apesar disso ainda mantém uma situação 

menos problemática que todos os outros territórios de referência. Contudo, dada a 

tendência persistente do envelhecimento da população importa tomar medidas, no 

sentido de ajustar a oferta de equipamentos de apoio a este estrato etário da 

população, nomeadamente de centros de dia e lares de 3ª idade. 

• Ao nível da distribuição geográfica da população, registou-se um reforço da 

concentração populacional na sede do Município, das freguesias próximas desta, 

nomeadamente Árvore e Touguinha (atualmente integrada na União das Freguesias de 

Touguinha e Touguinhó) e, de modo geral, das freguesias do litoral (exceção para Vila 

Chã). 

• A importante evolução favorável dos níveis de escolaridade constituiu outra das 

características demográficas neste período, que se traduziu numa forte redução da 

população com baixos níveis de qualificação académica, mas também em aumentos 

da população com os níveis de ensino secundário, médio e superior. 
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DINÂMICA E ESTRUTURA DO PARQUE HABITACIONAL 

 

Introdução 

 

A Habitação, para além de um direito constitucional, é uma necessidade básica das 

pessoas e das famílias, constituindo também um fator fundamental da coesão social e 

territorial. A carência de habitação, bem como a inexistência de condições mínimas de 

salubridade das residências, para além da importância para a saúde das pessoas é 

propiciadora de múltiplos problemas sociais.  

 

A habitação desempenha também uma função importante no ordenamento do território, 

com consequências muitas vezes desagradáveis. A proliferação dos bairros de barracas e das 

“ilhas“, bem como o surgimento de prédios degradados e sobrelotados, são alguns dos 

principais problemas com que as áreas urbanas se debatem. Nos espaços suburbanos é a 

ocupação muitas vezes desordenada de espaços agrícolas ou florestais, aliada à carência ou 

inexistência de infraestruturas básicas e de uma rede viária não planeada. 

Neste contexto, a presente análise procura caracterizar os traços determinantes da 

dinâmica e da estrutura do parque habitacional do concelho de Vila do Conde, no período 

compreendido entre 1991 e 2011, considerando fundamentalmente os dados estatísticos dos 3 

últimos momentos censitários. 

A população residente, as famílias, os edifícios e os alojamentos que constituem as 

principais variáveis de aferição da dinâmica construtiva e habitacional de um território, 

conheceram neste período uma notável evolução em Vila do Conde, comparativamente com as 

unidades territoriais (UT) de referência. 

Ao elevado crescimento do número de famílias verificou-se uma resposta proporcional 

na criação de habitação, na generalidade do País, contudo, a mesma tendência verificada no 

concelho de Vila do Conde conheceu uma maior intensidade, conforme o gráfico permite 

evidenciar, em todas as variáveis. 

 
Fonte: CMVC, 2016  
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011 
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Com a reorganização administrativa do território das freguesias levada a efeito pela Lei 

nº 11-A/2013 de 28 de janeiro, o Município de Vila do Conde passou a ter 21 freguesias em vez 

das 30 que constituíam o Município antes da reorganização. 

A tabela seguinte mostra a evolução da população residente, das famílias, dos 

alojamentos e dos edifícios das freguesias que constituem o Município de Vila do Conde, antes 

e depois da referida reorganização administrativa. Para melhor contextualizar os resultados 

integraram-se os valores dos territórios de referência - Grande Porto e Portugal. 

 

Evolução da População das Famílias dos Alojamento e dos edifícios em 1991, 2001 e 2011 

  População Residente Famílias Alojamentos Clássicos Edifícios 

  1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Portugal 9 867 147 10 355 824 10 562 178 3 147 403 3 650 757 4 043 726 4 154 975 5 019 425 5 859 540 2 861 719 3 160 043 3 554 389 

Grande Porto 1 167 800 1 260 680 1 287 282  353 644  436 346  489 472  411 094  537 001  623 616  237 905  264 744  273 491 

Vila do Conde 64 836 74 391 79 533 16 755 23 829 27 210 22 713 30 975 37 697 16 908 20 422 22 895 

Freguesias antes da reforma administrativa (Lei nº11-A/2013) 

Arcos  853  869  819  206  248  251  250  276  312  223  244  292 

Árvore 3 406 4 261 5 196  998 1 492 1 845 1 608 2 202 2 722 1 276 1 490 1 751 

Aveleda 1 446 1 479 1 314  370  436  447  413  473  501  313  448  462 

Azurara 1 794 2 102 2 305  494  663  829  701  982 1 264  523  559  692 

Bagunte 1 722 1 662 1 489  398  450  424  443  503  493  377  449  483 

Canidelo  934  941  906  221  294  293  238  289  330  206  221  272 

Fajozes 1 457 1 467 1 425  388  474  468  425  486  559  319  353  430 

Ferreiró  651  660  690  145  209  212  166  214  247  151  190  226 

Fornelo 1 526 1 504 1 392  373  506  463  477  557  604  427  443  483 

Gião 1 457 1 535 1 756  369  473  615  392  485  671  333  397  519 

Guilhabreu 1 885 2 386 2 357  448  816  787  459  807  840  425  724  658 

Junqueira 1 929 2 234 2 019  455  811  647  598  735  780  548  667  714 

Labruge 2 159 2 472 2 806  517  761  953  678 1 193 1 502  568  755  866 

Macieira da Maia 1 870 1 898 2 321  484  588  757  521  634  940  427  526  635 

Malta 1 061 1 206 1 385  273  365  463  308  384  506  268  335  358 

Mindelo 2 859 3 402 3 491  776 1 166 1 266 1 797 2 294 2 478 1 352 1 548 1 640 

Modivas 1 888 1 899 1 806  481  617  596  587  602  718  478  519  553 

Mosteiró  897  891  931  227  282  320  253  334  409  231  302  354 

Outeiro Maior  400  378  369  87  95  103  102  108  132  97  93  122 

Parada  327  365  300  71  111  94  90  113  120  80  104  113 

Retorta  929 1 022 1 165  246  325  396  281  362  479  275  289  376 

Rio Mau 1 973 1 907 1 862  447  536  593  530  548  732  472  493  642 

Tougues  864  788  887  225  255  286  245  280  340  205  224  244 

Touguinha 1 122 1 410 2 000  339  375  601  348  450  742  305  381  543 

Touguinhó 1 225 1 458 1 386  314  464  439  376  482  574  329  402  478 

Vairão 1 289 1 191 1 251  359  358  391  414  398  487  372  352  414 

Vila Chã 3 021 2 957 3 094  811  906 1 041 1 231 1 478 1 672  937 1 141 1 314 

Vila do Conde 19 990 25 731 28 636 5 145 8 306 10 192 7 610 11 772 14 829 4 369 5 500 5 940 

Vilar 1 633 1 737 1 638  404  562  555  447  581  633  400  462  503 

Vilar Pinheiro 2 269 2 579 2 537  684  885  883  725  953 1 081  622  811  818 

Freguesias após a reforma administrativa (Lei nº11-A/2013) 

UF Bagunte, Ferreiró, 
Outeiro Maior e Parada 

3 100 3 065 2 848  701  865  833  801  938  992  705  836  944 

UF Fornelo e Vairão 2 815 2 695 2 643  732  864  854  891  955 1 091  799  795  897 

UF Malta e Canidelo 1 995 2 147 2 291  494  659  756  546  673  836  474  556  630 

UF Retorta e Tougues 1 793 1 810 2 052  471  580  682  526  642  819  480  513  620 

UF Rio Mau e Arcos 2 826 2 776 2 681  653  784  844  780  824 1 044  695  737  934 

UF Touguinha e 
Touguinhó 

2 347 2 868 3 386  653  839 1 040  724  932 1 316  634  783 1 021 

UF Vilar e Mosteiró 2 530 2 628 2 569  631  844  875  700  915 1 042  631  764  857 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 E 2011 
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1 – Evolução do Edificado e das suas características 

 

Uma forte dinâmica construtiva, sobretudo da nova construção, materializou-se num 

aumento de 35% do edificado habitacional do concelho de Vila do Conde. Comparativamente, 

Vila do Conde mais que duplicou o crescimento do edificado, relativamente à média do Grande 

Porto e mais de 10 pontos percentuais, relativamente à média nacional.  

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011 

 

No período compreendido entre 2012 e 2016, o número de edifícios aumentou em 1,32% 

em Portugal e 1,56% em Vila do Conde, mantendo-se a tendência de maior crescimento no 

Município, comparativamente com a média nacional. 

Os edifícios exclusivamente destinados à habitação conheceram um crescimento ainda 

superior (37,1%) ao global do edificado, mais do dobro relativamente ao Grande Porto (15,6%) 

e bastante acima da média nacional (26,1%). 

 

1.1 – Dimensão do Edifício 

 

O edificado habitacional em Portugal, tem vindo a conhecer um aumento do número de 

habitações por edifício. Em 2011, cada edifício, em média, era constituído por: 

• 1,65 habitações em Vila do Conde, sendo também o valor da média nacional e; 

• 2,28 habitações no Grande Porto. 

As estatísticas mais recentes (2012 a 2016), difundidas pelo INE, parecem reforçar a 

tendência do aumento do número de fogos/edifício no Município de Vila do Conde. 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1981, 1991, 2001 e 2011 

 

Os edifícios de maior dimensão (16 e mais alojamentos) mais que triplicaram em Vila do 

Conde (269,6%). Ainda assim, comparativamente com as outras UT, esta variação ficou aquém 

do crescimento verificado no Grande Porto (588,2%) e em Portugal (340,8%). O peso destes 

edifícios no parque habitacional é ainda pouco expressivo, representando: 

• 0,4% em Vila do Conde; 

• 0,8% em Portugal; 

• 1,8% no Grande Porto. 

Contrariamente, os edifícios unifamiliares cresceram 35% em Vila do Conde, 13,3% no 

Grande Porto e 25,2% no País. Ainda assim, os edifícios com apenas uma habitação constitui 

o tipo predominante de edifício, representando: 

• 83,1% em Portugal; 

• 71,6% no Grande Porto e 

• 78,4% em Vila do Conde 

Considerando os dados existentes para o período de 2012 a 2016 parece verificar-se 

uma tendência para um ligeiro aumento, inferior a uma décima percentual, do peso das 

habitações unifamiliares, quer em Portugal, quer em Vila do Conde nos respetivos parques 

habitacionais, contudo, apenas o alargamento do período de observação poderá confirmar esta 

tendência de forma mais evidente. 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011 

 

Considerando a altura do edifício, o parque habitacional também tem conhecido uma 

evolução, no sentido do aumento do número médio de pisos por edifício, que as estimativas 

dos anos mais recentes parecem comprovar, sobretudo em Vila do Conde. Em 2011, cada 

edifício tinha em média: 

• 2,1 pisos, no Grande Porto; 

• 1,87 pisos, em Portugal e 

• 1,91 em Vila do Conde. 

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 
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Em 2011, cerca de 85% do edificado habitacional em Vila do Conde era constituído por 1 

ou 2 pisos e cerca de 94% do mesmo, não ultrapassava os 3 pisos. Já os edifícios mais altos, 

com 7 e mais pisos tinham um valor residual (0,3%).

 

Fonte: CMVC, 2016
Fonte dos dados: INE, Censos, 2011

No mesmo momento, era significativamente diferente o modelo da altura do edificado, no 

Grande Porto. Os edifícios com 1 ou 2 pisos representavam cerca de 76% e menos de 90% 

não ultrapassavam os 4 pisos. 

representavam 1,7% do edificado habitacional.

 

1.2 – Idade do Edificado

 

O Edificado parece estar a conhecer um envelhecimento gradual, nas construções mais 

recentes (até aos 30 anos), sugerindo uma de

construção. Ainda assim, os edifícios com 30 ou menos anos

2011, metade do total do edificado habitacional, em Vila do Conde

no Grande Porto quer no Pais. 

 

  

Vila do Conde 

Grande Porto 

Portugal 

Fonte: CMVC, 2016
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011
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Em 2011, cerca de 85% do edificado habitacional em Vila do Conde era constituído por 1 

ou 2 pisos e cerca de 94% do mesmo, não ultrapassava os 3 pisos. Já os edifícios mais altos, 

com 7 e mais pisos tinham um valor residual (0,3%). 

CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos, 2011 

 

 

No mesmo momento, era significativamente diferente o modelo da altura do edificado, no 

Grande Porto. Os edifícios com 1 ou 2 pisos representavam cerca de 76% e menos de 90% 

não ultrapassavam os 4 pisos. Quanto aos edifícios mais altos, com 7 e mais pisos já 

representavam 1,7% do edificado habitacional. 

Idade do Edificado 

O Edificado parece estar a conhecer um envelhecimento gradual, nas construções mais 

recentes (até aos 30 anos), sugerindo uma desaceleração dos ritmos de crescimento da nova 

construção. Ainda assim, os edifícios com 30 ou menos anos de idade representavam em 

etade do total do edificado habitacional, em Vila do Conde e menos de metade, quer 

no Grande Porto quer no Pais.  

Edifícios segundo a Idade 

Momento 

Análise 
Total 

Edifícios até  

30 anos 

Edifícios c/ const. 

anterior a 1945

1991  16.908  11.013 65,1%  3.868 22,9%

2001  20.422  12.956 63,4%  2.850 14,0%

2011  22.895  11.466 50,1%  2.764 12,1%

1991  237.905  125.663 52,8%  71.047 29,9%

2001  264.744  131.878 49,8%  57.626 21,8%

2011  273.491  110.390 40,4%  47.280 17,3%

1991  2.861.719  1.580.257 55,2%  889.420 31,1%

2001  3.160.043  1.808.923 57,2%  598.816 18,9%

2011  3.544.389  1.647.321 46,5%  512.039 14,4%

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

33,5%

51,4%

9,8%

2,8% 1,4%
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Em 2011, cerca de 85% do edificado habitacional em Vila do Conde era constituído por 1 

ou 2 pisos e cerca de 94% do mesmo, não ultrapassava os 3 pisos. Já os edifícios mais altos, 

 

No mesmo momento, era significativamente diferente o modelo da altura do edificado, no 

Grande Porto. Os edifícios com 1 ou 2 pisos representavam cerca de 76% e menos de 90% 

Quanto aos edifícios mais altos, com 7 e mais pisos já 

O Edificado parece estar a conhecer um envelhecimento gradual, nas construções mais 

saceleração dos ritmos de crescimento da nova 

de idade representavam em 

enos de metade, quer 

Edifícios c/ const. 

anterior a 1945 

22,9% 

14,0% 

12,1% 

29,9% 

21,8% 

17,3% 

31,1% 

18,9% 

14,4% 

Edifícios segundo o Número de Pisos em Vila do Conde, 
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Os edifícios de construção mais antiga, anteriores a 1946, vêm perdendo peso ao longo 

das últimas décadas, no contexto dos edificados das diversas unidades geográficas de 

referência. O peso destes edifícios diminuiu entre 1991 e 2011 cerca de 11% em Vila do 

Conde, um pouco mais no País e no Grande Porto.  

Em 2011, este edificado apresentava um peso inferior no concelho de Vila do Conde, 

comparativamente com os edificados análogos do Grande Porto ou do País.  

Considerando estes 2 grupos de edificados – mais jovem e mais envelhecido - tal parece 

indiciar que o parque habitacional de Vila do Conde, em 2011, apresentar-se-ia menos 

envelhecido que os das UT de referência.  

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 2011 

 

 

2 – Evolução do Parque Habitacional e das suas características 

 

2.1 – Dinâmica da Construção Habitacional 

Entre 1991 e 2011, o número de alojamentos clássicos teve um incremento notável, que 

variou entre os cerca de 40% no País e os cerca de 66% em Vila do Conde. Esta expansão do 

parque habitacional do concelho respondeu integralmente ao crescimento do número das 

famílias, indicador potencial da procura de habitação. 

No gráfico próximo, é notório que o período 1991-2001 foi mais dinâmico, que a década 

seguinte, revelando um abrandamento do crescimento dos parques habitacionais dos territórios 

em análise. 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 

 

Outro indicador da dinâmica da construção de habitação é o número de novos 

alojamentos, ano, por cada 1000 residentes. A tabela seguinte sintetiza esse indicador para as 

duas décadas. 

 

Aloj./ Ano/ 1000 Residentes 

  1991-2001 2001-2011 

Portugal 8,5 8,0 

Grande Porto 10,4 6,8 

Vila do Conde 11,9 8,8 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011 

 

O gráfico seguinte permite uma observação introspetiva do concelho de Vila do Conde, 

relativa à dinamica construtiva de habitação, no arco temporal de 1991 – 2011. 

• Labruge com construção, em média, de 16,6 fogos/ ano/ 1 000 residentes, destaca-

se como a freguesia com maior dinâmica construtiva, naquele período; 

• Vila do Conde com 14,9 fogos/ ano/ 1 000 residentes, Azurara com 13,7, Árvore com 

13 e Mindelo com 10,7 foram outras das freguesias que tiveram uma dinâmica 

construtiva de habitação, acima da média do concelho. 

• Com exceção de Vila Chã, são as freguesias litorais, as que conheceram maior 

dinâmica de construção de habitação; 

• Em sentido oposto, posicionaram-se as freguesias: 

• União Freguesias Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada, com 3,2 

fogos por ano e por 1000 habitantes; 

• Aveleda com 3,3; 
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• União das Freguesias de

• Junqueira com 4,6;

• Fajozes e União das Freguesias de Rio Mau e Arcos com 4,8.

 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011

 

2.2 – Formas de Ocupação

 

Após a análise da dinâmica construtiva de habitação, importa compreender quanta desta 

habitação foi ocupada e que tipo de utilização teve. O gráfico seguinte clarifica quanto ao 

dinamismo que as diferentes formas de ocupação dos alojamentos conheceram entr

2011, nas diversas UT.  

Desde logo destacam

duplicaram no concelho de Vila do Conde e triplicaram em Portugal. Os alojamentos vagos 

também tiveram um significativo aumento, neste período, d

Porto e atingindo um crescimento de cerca de 90% em Vila do Conde. 

O aumento de cerca de 65% das residências habituais, no 

neste período, não deixa de ser significativo, dado que acompanhou integ

exponencial das famílias (62,4%).
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União das Freguesias de Fornelo e Vairão com 3,7; 

Junqueira com 4,6; 

Fajozes e União das Freguesias de Rio Mau e Arcos com 4,8.

Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011 

Formas de Ocupação 

Após a análise da dinâmica construtiva de habitação, importa compreender quanta desta 

habitação foi ocupada e que tipo de utilização teve. O gráfico seguinte clarifica quanto ao 

dinamismo que as diferentes formas de ocupação dos alojamentos conheceram entr

Desde logo destacam-se os alojamentos destinados à residência secundária, que 

de Vila do Conde e triplicaram em Portugal. Os alojamentos vagos 

também tiveram um significativo aumento, neste período, duplicando o seu número no Grande 

Porto e atingindo um crescimento de cerca de 90% em Vila do Conde.  

O aumento de cerca de 65% das residências habituais, no concelho de Vila do Conde, 

neste período, não deixa de ser significativo, dado que acompanhou integralmente o aumento 

exponencial das famílias (62,4%). 
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Fajozes e União das Freguesias de Rio Mau e Arcos com 4,8. 

 

Após a análise da dinâmica construtiva de habitação, importa compreender quanta desta 

habitação foi ocupada e que tipo de utilização teve. O gráfico seguinte clarifica quanto ao 

dinamismo que as diferentes formas de ocupação dos alojamentos conheceram entre 1991 e 

se os alojamentos destinados à residência secundária, que 

de Vila do Conde e triplicaram em Portugal. Os alojamentos vagos 

uplicando o seu número no Grande 

de Vila do Conde, 

ralmente o aumento 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011 

 

2.2.1 – Alojamentos de Residência Habitual 

Os alojamentos de residência habitual em Vila do Conde representavam 71% do total 

dos alojamentos clássicos em 2011, menos meio ponto percentual que em 1991 e 2001, 

revelando uma tendência de estabilidade, no contexto do parque habitacional. 

Comparativamente, em Portugal e no Grande Porto, o peso da residência habitual tem vindo a 

diminuir de forma gradual, ao longo das duas últimas décadas, dado o ritmo do crescimento 

dos alojamentos secundários e vagos. 

As tendências que a residência habitual vem revelando nas três UT’s de referência, ao 

longo das últimas décadas, levam a pensar que Vila do Conde é, cada vez menos, um 

concelho conotado com a existência de uma elevada percentagem de residência secundária 

(de férias ou de fim de semana). 

No concelho de Vila do Conde, a residência habitual conheceu um notável incremento na 

antiga freguesia de Touguinha e na sede do concelho, onde estes alojamentos duplicaram em 

20 anos, mas também nas freguesias de Árvore e Labruge, com crescimentos de 95,6% e 

84,5% respetivamente. Contudo, dado o peso que os alojamentos sazonais têm nestas 3 

freguesias do litoral, os alojamentos de residência habitual possuíam um peso inferior a 70%, 

no contexto dos alojamentos clássicos. Já na anterior freguesia de Touguinha, o peso destes 

alojamentos mantinha-se acima dos 80%. 
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2.2.2 – Residência Secundária

Ao longo das últimas décadas, a residência secundária

Conde uma importância no parque habitacional

peso que se observava no Grande Porto, cuja expressão representava

metade do verificado no concelho

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011

Considerando as últimas duas décadas, a tendência da evolução da residência 

secundária sugere: 

• Um aumento gradual no País

• Alguma estabilidade dos pesos desta forma de ocupação nos respetivos parques 

habitacionais, quer do Grande Porto, quer de Vila do Conde, embora com diferentes 

valores – cerca de 10% no Grande Porto e ligeiramen

de Vila do Conde. 

No Município de Vila do Conde, a residência sazonal encontra maior expressão nas 

freguesias do litoral, todas elas com valores superiores a 20%. Mindelo conheceu uma 

significativa redução do peso destes alojam

mais de 49% do seu parque habitacional, contudo em 2011, este valor caiu para 42,3%. 

Idênticas situações conheceram as outras freguesias do litoral, com exceção de Azurara, que 

tem vindo a aumentar gradualmen

(21,4% em 1991, 23,7% em 2001 e 26,4% em 2011).

 

2.2.3 – Alojamentos Vagos 

 

Os alojamentos vagos, nas últimas duas décadas apresentaram uma tendência de ligeira 

subida, em todas as UT: cerca de 1% em 

de 3% no Grande Porto. 
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Residência Secundária 

Ao longo das últimas décadas, a residência secundária vem assumindo em Vila do 

no parque habitacional superior ao que se verificava no País ou ao 

peso que se observava no Grande Porto, cuja expressão representava em 2011, cerca de 

concelho de Vila do Conde. 

Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011 

 

Considerando as últimas duas décadas, a tendência da evolução da residência 

Um aumento gradual no País, cujo valor, em 2011, aproximava-se dos 20%;

Alguma estabilidade dos pesos desta forma de ocupação nos respetivos parques 

habitacionais, quer do Grande Porto, quer de Vila do Conde, embora com diferentes 

cerca de 10% no Grande Porto e ligeiramente acima dos 20% no 

 

unicípio de Vila do Conde, a residência sazonal encontra maior expressão nas 

freguesias do litoral, todas elas com valores superiores a 20%. Mindelo conheceu uma 

significativa redução do peso destes alojamentos, recorde-se que chegou a atingir em 2001, 

mais de 49% do seu parque habitacional, contudo em 2011, este valor caiu para 42,3%. 

Idênticas situações conheceram as outras freguesias do litoral, com exceção de Azurara, que 

tem vindo a aumentar gradualmente o peso destes alojamentos no seu parque habitacional 

,7% em 2001 e 26,4% em 2011). 

 

Os alojamentos vagos, nas últimas duas décadas apresentaram uma tendência de ligeira 

subida, em todas as UT: cerca de 1% em Vila do Conde, próximo dos 2% em Portugal e cerca 
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vem assumindo em Vila do 

superior ao que se verificava no País ou ao 

em 2011, cerca de 

 

Considerando as últimas duas décadas, a tendência da evolução da residência 

se dos 20%; 

Alguma estabilidade dos pesos desta forma de ocupação nos respetivos parques 

habitacionais, quer do Grande Porto, quer de Vila do Conde, embora com diferentes 

te acima dos 20% no concelho 

unicípio de Vila do Conde, a residência sazonal encontra maior expressão nas 

freguesias do litoral, todas elas com valores superiores a 20%. Mindelo conheceu uma 

se que chegou a atingir em 2001, 

mais de 49% do seu parque habitacional, contudo em 2011, este valor caiu para 42,3%. 

Idênticas situações conheceram as outras freguesias do litoral, com exceção de Azurara, que 

te o peso destes alojamentos no seu parque habitacional 

Os alojamentos vagos, nas últimas duas décadas apresentaram uma tendência de ligeira 

Vila do Conde, próximo dos 2% em Portugal e cerca 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011 

 

Contudo, o peso destes alojamentos nos respetivos parques habitacionais, tem sido 

menor em Vila do Conde, cerca de 4%, relativamente aos pesos verificados no Grande Porto e 

Portugal. 

Uma análise da evolução dos alojamentos vagos pelas diferentes freguesias justifica 

alguns cuidados de leitura da informação estatística, considerando os baixos quantitativos em 

questão, já que a variação de pequenos valores absolutos pode representar valores 

percentuais significativos. Cinco freguesias apresentaram valores acima da média do concelho 

nos três Censos (1991, 2001 e 2011), que poderão indiciar uma tendência para um peso 

elevado de alojamentos vagos, nos respetivos parques habitacionais: 

• Aveleda (8,0%; 8,5% e 8,5%, respetivamente em 1991, 2001 e 2011); 

• Vila Chã (8,0%; 9,5% e 8,7%); 

• Vilar do Pinheiro (9,7%; 10,7% e 11,6%); 

• UF Fornelo e Vairão (12,5%; 8,2% e 11,8%) e; 

• UF Vilar e Mosteiró (8,9%; 8,2% e 8,7%) 

Mesmo as freguesias que tiveram maior dinamismo construtivo - Labruge (6,6%), Vila do 

Conde (9,0%), Azurara (8,9%) e Árvore (6,6%) possuíam, todas, um peso dos alojamentos 

vagos dentro dos parâmetros verificados para o País.  

 

Os alojamentos vagos, disponíveis para venda ou arrendamento, regra geral, 

representam cerca de 50% do total dos alojamentos vagos que, para além daqueles, integram 

ainda os alojamentos vagos para demolição e os alojamentos vagos por motivos diversos. Os 

alojamentos vagos para venda ou arrendamento representavam em 2011, menos de 5%, dos 

alojamentos clássicos em Portugal, 5,6% no Grande Porto e apenas 3,8% no concelho de Vila 

do Conde.  
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No mesmo momento, várias freguesias de Vila do Conde apresentavam alojamentos 

vagos para venda ou arrendamento, abaixo dos 2%, podendo configurar situações de carência 

de aquisição ou de escolha. Gião com apenas 5 alojamentos (0,7%) disponíveis para venda ou 

arrendamento, a União das freguesias de Rio Mau e Arcos com 10 alojamentos (1%), Aveleda 

com 9 alojamentos (1,8%) e Labruge com 20 alojamentos (1,3%) eram as freguesias com 

menor número e percentagem de alojamentos vagos para venda ou arrendamento, em 2011.  

 

2.2.4 – Evolução da Equação das Residências Habituais com as Famílias 

O gráfico seguinte visa compreender como evoluiu a relação entre o número de 

residências habituais e o número de famílias, tendo como referência a situação verificada em 

1991. A bissetriz do gráfico representa o conjunto dos pontos, que traduz o equilíbrio entre a 

evolução das duas variáveis. Para uma melhor contextualização foram inseridos os valores 

daquelas variáveis para os territórios de referência – Portugal e o Grande Porto. A observação 

do gráfico permite inferir: 

• Um ajustamento da evolução das residências habituais à evolução das famílias, na 

maioria das freguesias e UT de referência;  

• Os maiores afastamentos à bissetriz, isto é, os maiores desajustamentos na 

evolução das residências habituais com as famílias verificaram-se nas freguesias de 

Vilar do Pinheiro (-14,3%), Gião (14%), UF de Touguinha e Touguinhó (-13,4%) e 

Árvore (-10,8%). Todos os restantes territórios tiveram desvios inferiores a 10%. 

• Vila do Conde, Árvore, Labruge, Guilhabreu e Azurara, por esta ordem, foram as 

freguesias que conheceram maiores crescimentos destas duas variáveis, entre 1991 

e 2011. Em situação oposta tivemos a UF de Fornelo e Vairão, a UF de Bagunte, 

Ferreiró, Outeiro Maior e Parada e a freguesia de Aveleda; 

• Em 11 das 21 freguesias do Município de Vila do Conde, a evolução do número das 

famílias foi superior à das residências habituais, pressupondo que nestas freguesias, 

existiam mais famílias por residência habitual em 2011, relativamente a 1991. Gião é 

o caso mais evidente desta situação. Uma elevada atratividade demográfica que se 

sobrepôs a uma dinâmica construtiva de habitação parece explicar o resultado de 

Gião, bem como de Guilhabreu e Azurara. Já os resultados verificados nas UF de 

Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada ou de Rio Mau e Arcos, assim como na 

freguesia de Aveleda dever-se-ão explicar, provavelmente, pela baixa procura de 

residências habituais. Certo é que em 2011, nestas freguesias, haveria mais famílias 

para o mesmo número de residências habituais, do que em 1991, configurando 

eventuais situações de coabitação familiar. 

• Vilar do Pinheiro, UF de Touguinha e Touguinhó e Árvore são as freguesias que 

mais intensamente registaram o crescimento de residência habitual superior ao 

crescimento das famílias. Os saldos migratórios fortemente atrativos (Árvore e antiga 

freguesia de Touguinha) poderão estar na base da justificação ou ainda, no caso de 
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Vilar do Pinheiro, o baixo desempenho demográfico, cujas consequências na 

evolução do número de famílias, não permitiu acompanhar o ritmo de crescimento 

das residências habituais, permitindo uma redução da sobrelotação das residências 

habituais, nesta freguesia. 

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011 
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3 – Estrutura do Parque Habitacional 

 

3.1 – Composição do Parque Habitacional, segundo as Formas de Ocupação 

 

O gráfico seguinte sintetiza o modelo das formas de ocupação dos alojamentos 

clássicos, no concelho de Vila do Conde, no Grande Porto e em Portugal. 

A residência habitual tinha o valor mais elevado em 2011, na União das freguesias de 

Malta e Canidelo, Guilhabreu e Aveleda, todas acima dos 85% do total dos alojamentos 

clássicos, enquanto o valor mais baixo era registado, no mesmo momento, na freguesia de 

Mindelo. 

A residência secundária ou sazonal, como também é conhecida, encontra maior 

expressão nas freguesias do litoral do concelho - Vila Chã, Labruge e sobretudo Mindelo, onde 

registava em 2011, mais do dobro do peso das UT de referência - concelho, Grande Porto e 

Portugal. 

Os alojamentos vagos em 2011 tinham em Modivas (13,5%) a única freguesia do 

concelho de Vila do Conde onde se verificava um peso no parque habitacional superior ao 

verificado no Grande Porto e em Portugal. 

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011 
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3.2 – Regime de Utilização dos Alojamentos (casa própria vs arrendamento) 

 

Em 2011, cerca de ¾ dos alojamentos de residência habitual, no Município de Vila do 

Conde, eram ocupados pelo proprietário do alojamento e apenas ¼ encontravam-se 

arrendados ou noutro regime de utilização. Em Portugal, na mesma data, a utilização de casa 

própria tinha um peso ligeiramente inferior (73,2%), mas no Grande Porto o peso destes 

alojamentos descia aos 65,2%, cerca de 10 pp, relativamente ao concelho de Vila do Conde. 

Complementarmente, o arrendamento e restantes situações de utilização do alojamento 

encontravam maior expressão no Grande Porto, com um valor próximo dos 35% e menor 

importância no concelho de Vila do Conde, conforme já referido. 

Uma observação diacrónica desta matéria permite afirmar que, de modo geral, o 

arrendamento e outras formas de utilização da residência habitual conheceu uma quebra entre 

1991 e 2001, para retomar em 2011, a importância perdida, existente em 1991. Tais variações 

aconteceram em todas as UT de referência e na maioria das freguesias do concelho de Vila do 

Conde. Como balanço destas duas décadas de resultados oscilantes verificou-se uma 

diminuição do número de alojamentos em regime de arrendamento e outras situações em 0,9% 

em Portugal e em 4,1% no Grande Porto, mas um acréscimo de 8,8% do número destes 

alojamentos em Vila do Conde. 

Poder-se-ia inferir que a maior expressão do arrendamento e outras modalidades 

similares poderiam relacionar-se com o caráter mais urbano ou rural dos territórios, mas tal 

parece não se confirmar. Entre as freguesias que apresentam valores elevados e consistentes 

(1991, 2001 e 2011) de arrendamento, contam-se as freguesias de Fajozes, Vilar de Pinheiro 

ou Aveleda, mas também a sede do Município, que naqueles três momentos apresentou 

sempre valores acima da média do concelho. De acordo com a informação estatística 

disponível parece mais plausível que a ocupação da residência habitual pelo proprietário ganhe 

maior expressão em momentos de expansão económica, geralmente acompanhados por fortes 

dinâmicas de construção de habitação.  

 

3.3 – Condições de Habitabilidade 

 

3.3.1 – Dimensão do Alojamento 

Em 2011, o alojamento clássico de residência habitual predominante em Portugal era 

constituído por 5 ou 4 divisões. Tal situação verificava-se também no concelho de Vila do 

Conde, onde estes dois tipos de alojamentos representavam cerca de 60% do total da 

residência habitual. 

De acordo com os últimos dados estatísticos conhecidos, referentes ao período 

compreendido entre 2012 a 2016, estima-se que os alojamentos com 4 e 5 divisões 

continuarão a ser as tipologias predominantes, embora a procura por alojamentos com 6 e 

mais divisões continuem a ter os maiores crescimentos percentuais. 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 1991 e 2011 

 

Comparativamente com as UT de referência, o modelo dimensional da residência 

habitual no concelho de Vila do Conde privilegiava os alojamentos com 6 e mais divisões, que 

no total representavam mais de 32,2% das residências habituais, enquanto os alojamentos 

com menos de 4 divisões apenas tinham um peso de 8,3%. Já no Grande Porto, o modelo 

evidenciava um padrão de alojamento, de menor dimensão. Neste território, os alojamentos 

com 6 e mais divisões não atingiam os 24% e as residências de menor dimensão, inferiores a 4 

divisões, ultrapassavam os 14%. 

 

3.3.2 – Lotação dos Alojamentos  

 

Em 2011, os alojamentos de residência habitual possuíam em média 5,0 divisões por 

alojamento em Portugal, 5,1 no Grande Porto e 5,2 em Vila do Conde. A tendência que os 

dados estatísticos dos últimos três Censos evidenciam, remetem para uma redução do número 

de alojamentos com 1, 2, ou 3 divisões e para um aumento gradual de todas as tipologias 

acima das 3 divisões, proporcionando, por esta via, uma provável maior dimensão do 

alojamento e uma melhor condição de habitabilidade, sobretudo dos alojamentos de menor 

tipologia. 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos 2011 

 

O gráfico acima compara o peso das residências habituais com níveis de ocupação 

acima das suas capacidades (alojamentos sobrelotados) e alojamentos com níveis de 

ocupação abaixo das suas capacidades, revelando uma situação largamente favorável à 

ocupação por defeito, em detrimento da ocupação por excesso. 

Uma análise diacrónica desta matéria, permite afirmar que a tendência tem seguido no 

sentido da redução do número de pessoas por habitação, pressupondo, neste particular, uma 

melhoria das condições de habitabilidade. 

 

3.3.3 – Infraestruturas Básicas de Água e Saneamento 
 
Água 

Mais de 99% dos alojamentos de residência habitual no concelho de Vila do Conde 

encontravam-se ligados a uma rede de distribuição de água e apenas 0,9% daqueles 

alojamentos não possuíam qualquer ligação às redes de distribuição de água. Contudo, destes 

alojamentos somente 67,6% encontravam-se ligados à rede pública, valor manifestamente 

inferior ao verificado no País (89,2%) ou do Grande Porto (93,2%). 

A rede pública de distribuição de água no concelho de Vila do Conde, conforme imagem 

anexa, abrange praticamente todo o território municipal embora sejam visíveis assimetrias de 

densidade, na distribuição da rede. Apesar desta realidade verificam-se níveis de serviço 

extremamente baixos em algumas freguesias – Guilhabreu (6,2%), UF de Malta e Canidelo 

(13,6%), Macieira da Maia (14,1%) ou UF de Fornelo e Vairão (14,6%), não compagináveis 

com a capacidade da rede pública, configurando razões “concorrenciais” das redes particulares 

preexistentes, quer por uma questão de oportunidade, quer por razões de custos que uma 

ligação à rede pública certamente incrementará. Tal poderá justificar que, de acordo com os 
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dados disponibilizados pelos Censos de 2011, o número de residências habituais ligadas a 

redes particulares, em algumas freguesias, teime em não diminuir e noutras se tenha verificado 

um aumento do número de alojamentos ligados a redes particulares. 

As freguesias do litoral são as que tinham maior percentagem de residências habituais 

ligadas à rede pública de distribuição de água – Azurara (93,9%), Vila Chã (88,7%), Mindelo 

(76,9%), Árvore (74,2%), Labruge (65,2%) bem como a sede do concelho que já atingiu um 

valor muito satisfatório de 98,3%.  

Finalmente saliente-se que os alojamentos sem ligação a qualquer rede de distribuição 

de água representavam menos de 1% do total das residências habituais e tinham maior 

expressão nas freguesias de Aveleda (3,5%), UF de Vilar e Mosteiró (2,7%), UF de Fornelo e 

Vairão (2,5%) e Vilar do Pinheiro (2,3%). 
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Saneamento Básico 

Os alojamentos de residência habitual ligados a soluções de saneamento básico, 

representavam em 2011, no concelho de Vila do Conde, 99,7% do total daqueles alojamentos, 

ligeiramente acima da média do País, que no mesmo momento era de 99,2%. 

Entre 1991 e 2011, as residências habituais servidas por redes públicas de saneamento 

duplicaram em Portugal e mais que triplicaram no concelho de Vila do Conde. Apesar deste 

notável esforço desenvolvido pelo Município, ao longo das últimas duas décadas, os 

alojamentos de residência habitual ligados à rede pública de saneamento, em 2011, não 

atingiam os 62% do total daqueles alojamentos. No mesmo momento, as redes públicas de 

saneamento em Portugal, ligavam 76,8% das residências habituais e no Grande Porto, as 

mesmas redes ligavam 88,8% dos alojamentos similares. 

A baixa cobertura da rede pública verificada em 2011 no concelho resulta em 

significativas assimetrias territoriais, que varia entre os 6,2% das residências habituais em 

Guilhabreu e os 98,2% das residências similares, na sede do concelho. As freguesias do 

interior do concelho parecem ser as mais penalizadas – UF de Rio Mau e Arcos (7,4%), UF de 

Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada (7,9%), UF de Vilar e Mosteiró (10,1%), UF de Malta 

e Canidelo (10,4%). 

As freguesias com maiores níveis de cobertura por parte da rede pública de saneamento 

localizam-se todas no litoral – Vila do Conde, Azurara, Vila Chã, Árvore, Labruge e Mindelo, 

todas com mais de 50% das residências habituais ligadas aquela rede 

As redes particulares e outras soluções respondiam, em 2011, a cerca de 38% no 

Município de Vila do Conde, bastante acima dos 22,4% verificados em Portugal. No Grande 

Porto as redes particulares e outras soluções respondiam apenas a menos de 11%.  

Dado que as redes particulares funcionam de forma complementar às redes públicas de 

saneamento, e que as residências habituais sem esgotos, no concelho de Vila do Conde são 

em número residual, o serviço prestado pela rede pública de saneamento, em cada freguesia é 

inversamente proporcional ao prestado pelas redes particulares. 

As residências habituais sem esgotos representavam 0,8% em Portugal, 05% no Grande 

Porto e 0,3% em Vila do Conde. 
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3.4 – Habitação Social 

 

A intervenção das instituições públicas em geral e das Câmaras Municipais em 

particular, na promoção de habitação social revela-se de grande importância para permitir o 

acesso de muitas famílias com baixo padrão de rendimento a uma habitação condigna. 

A habitação adequada à dimensão e composição das famílias constitui, 

indubitavelmente, um dos pilares essenciais para um desenvolvimento humano harmonioso e 

que a sua falta contribui favoravelmente para o surgimento de inúmeros problemas sociais, tais 
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como a descriminação social, a delinquência juvenil e o insucesso escolar, pelo que a criação 

habitação constitui uma componente determinante das políticas sociais e urbanísticas de 

qualquer município. 

A Câmara Municipal de Vila do Conde promoveu ao longo das últimas décadas a 

construção de 31 empreendimentos de habitação social, num total de 996 alojamentos. Destes, 

712 alojamentos (cerca de 71%) destinaram-se ao arrendamento e 281 (cerca de 29%) tiveram 

como destino a venda direta a custos controlados.  

A distribuição espacial dos empreendimentos contemplou genericamente todo o território 

concelhio, com particular incidência na sede, a mais populosa e urbana das freguesias do 

concelho que arrecadou cerca de 50% do total dos alojamentos de habitação social, 

respondendo deste modo às maiores carências que se faziam sentir nesta freguesia. 

Para além da sede do concelho, Árvore com cerca de 9% dos alojamentos, Vila Chã com 

6,6% e Vilar do Pinheiro com 4%, foram as freguesias contempladas com mais habitação 

social. 

A venda de habitação a custos controlados, para além da sede do concelho, teve nas 

freguesias de Árvore (18,3%), Modivas (6,7%) e Rio Mau (cerca de 5%), a sua maior 

expressão.  

Quanto aos alojamentos de habitação social destinados ao arrendamento, para além da 

freguesia de Vila do Conde, contemplada também, com cerca de 50% destes alojamentos, Vila 

Chã com pouco mais de 9% e Árvore com cerca de 5% foram as freguesias mais em evidência 

na modalidade de arrendamento. 

 

Síntese Conclusiva 

 

À semelhança do que aconteceu com a população, o concelho de Vila do Conde 

conheceu uma forte dinâmica construtiva, no período entre 1991 e 2011, que se traduziu em 

importantes alterações da dimensão e da estrutura do parque habitacional. 

Seguidamente, apontam-se as características mais marcantes da evolução do parque 

habitacional de Vila do Conde, para o período em análise: 

• Ritmo de crescimento da população residente, das famílias, dos alojamentos e dos 

edifícios, bastante acima dos valores médios verificados para o País e para o 

Grande Porto – as unidades territoriais de referência; 

• O alojamento unifamiliar continua a ser a tipologia dominante do edificado no 

concelho, embora se tenha verificado um aumento do número médio de alojamentos 

por edifício, bem como o crescimento do número médio de pisos dos mesmos. O 

rejuvenescimento generalizado do edificado constitui outra das principais alterações 

estruturais do edificado no concelho de Vila do Conde;  
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• O parque habitacional do concelho conheceu uma expansão notável, aumentando 

em 66%, traduzindo uma elevada dinâmica construtiva – mais de 10 alojamentos/ 

ano/ 1000 residentes, superior às verificadas no Pais e no Grande Porto.  

• Vila do Conde gerou mais alojamentos de residência habitual que as UT de 

referência, tendo conhecido significativos crescimentos na antiga freguesia de 

Touguinha e nas freguesias de Labruge e de Árvore. Considerando a equação da 

evolução do número deste tipo de alojamentos, com a evolução do número de 

famílias, que traduz o potencial mercado da oferta e da procura, poder-se-á afirmar 

que se verificou uma forte correlação das duas variáveis. (ver gráfico da Evolução 

das Residências Habituais e das Famílias, na pág. 21) 

• Apesar do aumento do número dos alojamentos de residência secundária, o peso 

destes no parque habitacional do Município não tem apresentado tendência para 

aumentar, contrariamente ao que se verificou no País. As freguesias do litoral 

concelhio, também conhecerem aumentos do número dos alojamentos sazonais, 

embora o peso dos mesmos tenha reduzido, no contexto dos respetivos parques 

habitacionais, com exceção de Azurara. 

• Os alojamentos vagos, apesar do ligeiro aumento, mantêm-se com um peso menor, 

em mais de 4 pontos percentuais, relativamente aos valores médios para Portugal e 

Grande Porto. Já os alojamentos vagos, disponíveis para venda ou arrendamento, 

representam apenas 3,8%, valor relativamente inferior ao verificado em Portugal 

(5%) ou no Grande Porto (5,6%). No concelho, os valores baixos verificados em 

algumas freguesias, poderão configurar situações de escassez; 

• A residência habitual ocupada pelo proprietário continua a ser o regime de utilização 

do alojamento predominante, representando cerca de 75% daqueles alojamentos. 

Complementarmente o arrendamento e outras formas de ocupação do alojamento 

representam apenas cerca de 25% no concelho. Esta equação parece pender a 

favor da opção pela ocupação de casa própria, em fases de expansão económica, 

acompanhada de maior dinamismo da construção habitacional. 

• As condições de habitabilidade da residência habitual, em Vila do Conde, vêm 

conhecendo substanciais melhorias, quer na dimensão, quer na infraestruturação 

básica e nos níveis de equipamentos.  

• O serviço das redes de distribuição de água e de recolha de efluentes domésticos 

aproximavam-se da cobertura integral do parque habitacional. Contudo, e apesar do 

significativo esforço do Município, no desenvolvimento das redes públicas de 

distribuição de água e saneamento básico, permanece um défice estrutural dos 

níveis de serviço das redes públicas, relativamente aos valores médios verificados 

em Portugal e no Grande Porto. Concomitantemente, as assimetrias espaciais 

verificadas dentro do Município, considerando o número de alojamentos ligados às 

redes públicas é outra das constatações a ter em conta. 
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ESTRUTURA PRODUTIVA 

 

Nota Introdutória 

 

Num passado ainda recente, o tecido económico de Vila do Conde refletia a coexistência 

de múltiplos fatores tradicionais, sobretudo de caráter histórico e geográfico que desde tempos 

remotos consistiam no aproveitamento e exploração dos recursos naturais e das condições 

geográficas, por parte das populações locais. O mar e o rio atraíram, desde longa data, as 

populações ribeirinhas para as atividades piscatórias e afins, mas também as características da 

generalidade dos solos - alguns de grande valor agrícola - permitiram a fixação das populações 

nas freguesias do interior do concelho. 

Presentemente, os sinais que a atividade económica apresenta no Município de Vila do 

Conde, não serão certamente muito distintos dos sinais verificados no resto do país, dado o 

processo de globalização da economia, caracterizado pela forte concorrência dos mercados, 

cuja emergência da China, Índia, Rússia e Brasil, como potências económicas veio alterar a 

geografia dos grandes mercados da oferta e da procura. 

Hoje, as empresas operam num ambiente moldado pelas contínuas mudanças do mundo 

dos negócios, que as obrigam a recorrer a multifacetadas estratégias, onde a qualidade, a 

agilidade, a flexibilidade e a inovação constituem fatores determinantes para o sucesso do 

negócio. 

O (re)dimensionamento da empresa constitui outro dos novos sinais da atual realidade 

empresarial. Enquanto algumas empresas procuram a afirmação nos mercados pelo aumento 

da sua dimensão, através de aquisições ou fusões com outras empresas, outras procuram pela 

redução da sua dimensão adquirir a agilidade e a flexibilidade que lhes permita manterem-se 

economicamente vivas e saudáveis.  

Por outro lado, aprofunda-se cada vez mais a externalização das funções não nucleares 

do negócio da empresa. No extremo, a empresa pode ser unicamente uma marca e os valores 

que ela representa. É neste contexto de profundas mudanças que algumas das velhas 

estruturas que caracterizavam a Indústria Transformadora, quando não desaparecem, dão 

agora abrigo a novas atividades, geralmente terciárias. 
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1 – Perfil Empresarial 
 
1.1 – Dinâmica e Estrutura Empresarial 

 

No arco temporal de 1995 a 2012, a atividade económica em Vila do Conde conheceu 

alterações significativas da estrutura produtiva, bem como da dinâmica empresarial.  

Segundo as estatísticas do INE3 encontravam-se registadas em 2012, no concelho de 

Vila do Conde, cerca de 7 580 empresas, mais 429 que em 1995, a que correspondeu um 

crescimento do número de empresas de cerca 43%.  

Comparativamente com as unidades supraterritoriais de referência, Vila do Conde 

revelou neste domínio, uma dinâmica empresarial acima daqueles territórios que registaram 

ritmos de crescimento que variaram entre os 12,8% em Portugal e os 26% no Grande Porto. 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte   

 

O gráfico anexo permite observar que o empreendedorismo conheceu entre 1995 e 2012 

ciclos de crescimento na globalidade do país, com particular destaque para o período entre 

2002 e 2008, a partir do qual se verifica um período de retração que se prolonga até 2012. De 

acordo com os dados da evolução do número das empresas, a crise financeira e económica 

que eclodiu em 2008, parece ter sido a causa do recuo do empreendedorismo em Portugal, 

para valores anteriores aos do ano 2000. Já o concelho de Vila do Conde, evidenciou um recuo 

significativamente menor. 

A partir de 2012 e, de acordo com os dados estatísticos disponíveis até 2015, tem-se 

verificado uma recuperação generalizada do crescimento do número das empresas. Em 2015, 

o número de empresas em Portugal tinha registado um aumento de 8,9%, relativamente ao 

valor atingido em 2012. Em Vila do Conde, o crescimento registado foi 4,5%, cerca de metade. 

                                                      
 

3
 INE – Anuários Estatísticos da Região Norte. 
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Contudo, importa referir que esta recuperação parte de valores percentualmente superiores no 

Município, relativamente às UT de referência. 

O gráfico seguinte mostra como evoluiu o empreendedorismo pelos diversos setores de 

atividade, no mesmo período e para os mesmos territórios. Desde logo ressalta uma 

concordância das tendências verificadas em todos, o crescimento do número de empresas que 

operavam no terciário e a redução do número de empresas que laboravam nos setores 

primário e secundário. 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte   

 

Parece óbvio a existência de um processo de terciarização da economia ao longo das 

últimas décadas, tendo em conta as tendências do empreendedorismo verificadas nos 

territórios em referência, cujo crescimento do número de empresas do setor de comércio e 

serviços variou entre os cerca de 50% em Portugal e os 100% no concelho de Vila do Conde, 

naquele período. 

Inevitável parece ser a retração do setor primário, que compreende toda a fileira da 

economia rural e do subsetor das pescas. No período compreendido entre 1995 e 2012 

verificou-se uma redução de mais de centena e meia de empresas que operavam no setor 

primário, no concelho de Vila do Conde. Ainda assim, esta quebra do número de empresas (-

22,4%), foi proporcionalmente inferior ao verificado na Região Norte ou mesmo em Portugal, 

cujas quebras quase atingiram os 35%. 

O processo de desindustrialização da economia parece ser outra das inevitabilidades, 

das últimas décadas em Portugal, cuja queda do número das empresas a laborar neste setor 

variou entre os (-16,5%) em Vila do Conde e os (-40,6%) em Portugal, no arco temporal de 

1995 a 2012. 

Os gráficos seguintes, no seu conjunto comparam o peso dos diferentes setores de 

atividade no concelho de Vila do Conde em 1995 e 2012, considerando o número de 

empresas. 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte  

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte  

 

Os pesos dos setores primário e secundário, que no seu conjunto representavam 43% 

do número das empresas a laborarem no concelho em 1995, passaram a valer no seu conjunto 

apenas 25%, da estrutura empresarial do Município de Vila do Conde, em 2012.  

Considerando a evolução do número das empresas é no setor do comércio e serviços 

que se verificam os ramos de atividades mais empreendedores na última década, no Município 

de Vila do Conde. Efetivamente, apesar da secção “G – Comércio por grosso e de retalho; reparação de 

veículos automóveis e motociclos” da CAE4 ser o ramo de atividades económicas, tradicionalmente, com 

maior número de empresas contando em 2012 com 1970, são as secções “M – Atividades de 

consultadoria científicas, técnicas e similares”, “N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio”, “Q – Atividades de saúde 

humana e apoio social” e “P – Educação”, que tem apresentado maior dinamismo empresarial, pelo 

número de novas empresas que vêm despontando nestes ramos da atividade económica. 

De acordo com os dados estatísticos mais recentes, a partir de 2012 e até 2015, o 

número das empresas do setor primário, mais que duplicou no País. Em Vila do Conde o 

aumento registado foi de 15,6%. 

O setor industrial mantem a tendência da redução do número de empresas, cerca de -

8% no País e -5% no Município. Já o setor terciário mantem a tendência de crescimento do 

número de empresas, com cerca de 4% em Portugal e 5,4% no concelho de Vila do Conde, no 

mesmo período. 

Em 2015, a estrutura do tecido empresarial do Município era constituída por 8,6% de 

empresas do setor primário, cerca de 15% de empresas do setor industrial e cerca de 77% de 

empresas terciárias.  

 

                                                      
 

4
 CAE – Classificação das Atividades Económicas. 
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1.2 – Dimensão da Empresa 

O tecido empresarial do País é preponderantemente constituído por microempresas5 e 

pequenas empresas, realidade que não se altera muito quando analisada no contexto do 

concelho de Vila do Conde. Ainda assim, este Município apresentava uma dimensão média do 

seu tecido empresarial, mais robusta, sobretudo nos setores primário e secundário. 

O volume de negócios gerado pelas empresas e o número de pessoas ao serviço das 

mesmas constituem dois dos indicadores de avaliação da dimensão das empresas, importante 

para caracterizar o perfil empresarial das atividades económica de um território. 

De acordo com os dados disponíveis para 2012, as empresas sediadas em Vila do 

Conde geraram em média, um volume de negócios de 327 milhares de euros, valor que se 

revelou superior aos valores médios de cada empresa, analisados nos contextos territoriais do 

Grande Porto, da Região Norte ou de Portugal e que foram respetivamente 286 milhares de 

euros, 250 milhares de euros e 288 milhares de euros. 

 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte 
 

Considerando os diferentes setores da atividade económica é o setor industrial que 

tradicionalmente gera maior volume de negócios e de forma destacada relativamente aos 

restantes setores. Neste setor, as empresas sediadas em Vila do Conde geraram em média, no 

ano de 2012, um volume de negócios ligeiramente abaixo do milhão de euros por empresa, 

                                                      
 

5 Segundo a Recomendação 2003/361/CE de 6 de maio de 2003, da Comunidade Europeia são consideradas médias, 
as empresas com menos de 250 indivíduos ao serviço e com um volume de negócios até 43 milhões de euros; 
pequenas empresas, aquelas que têm ao serviço menos de 50 pessoas e um volume de negócios até 10 milhões de 
euros e microempresas as que têm menos de 10 efetivos ao serviço e geram um volume de negócios anual até 2 
milhões de euros.  
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valor significativamente superior ao verificado no contexto da Região Norte, cujo valor médio 

por empresa, não atingiu os 600 milhares de euros, no mesmo ano. 

A análise comparativa do volume de negócios do setor primário, que de acordo com a 

CAE-Rev.3 integra as atividades agropecuárias, a silvicultura e a pesca e aquicultura, permite 

concluir que as empresas do concelho de Vila do Conde são em média de maior dimensão, 

que as mesmas noutro contexto territorial de referência. Em 2012, cada empresa deste setor 

gerou um volume de negócios de cerca de 135 milhares de euros, valor superior aos valores 

médios destas empresas, analisados nos contextos territoriais do Grande Porto, da Região 

Norte ou de Portugal. 

Já no setor terciário, para o mesmo ano, o volume de negócios gerado em média por 

cada empresa deste setor em Vila do Conde, revelou-se ligeiramente inferior ao valor verificado 

para a média do País, em cerca de 2 mil euros, sugerindo a existência de alguma fragilidade do 

tecido empresarial deste setor de atividades, comparativamente com o verificado no País.  

Considerando o critério da empregabilidade, o tecido empresarial em Portugal é 

constituído fundamentalmente por microempresas uma tendência que se vem acentuando há já 

algumas décadas.  

Em 2012, 96,1% das empresas no País tinham menos de 10 pessoas ao serviço e 

apenas 3,4% tinham 10 a 49 pessoas ao serviço. As empresas com 50 e mais pessoas ao 

serviço representavam 0,6%. No concelho de Vila do Conde, as microempresas (<10 pessoas 

ao serviço) representavam 94,8% do tecido empresarial do concelho e as empresas com 10 a 

40 pessoas ao serviço representavam 4,6%, valor superior ao verificado para a média deste 

escalão no País. 

 
Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte 

 

O gráfico seguinte, que retrata a situação existente em 2012, visa comparar o número 

médio de pessoas ao serviço, nos diferentes setores de atividades, das diversas unidades 

geográficas de referência, permitindo inferir alguns elementos caracterizadores da dimensão da 

empresa, do ponto de vista da empregabilidade.  
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte 

 

Da leitura do gráfico pode-se extrapolar que, em 2012: 

• Cada empresa em Portugal possuía em média 3,1 pessoas ao serviço; 

• Em Vila do Conde, este indicador ascendia a 3,4 pessoas ao serviço, por empresa; 

• O setor industrial continuava a ser em 2012, o setor das atividades económicas, 

cujas empresas apresentavam maior dimensão média, que variava entre 6,1 

pessoas ao serviço no País e 8,4 em Vila do Conde; 

• Merece destaque a dimensão média das empresas do setor primário, no concelho 

de Vila do Conde, com 3,4 pessoas ao serviço, reforçando a ideia da importância 

que os subsetores da agropecuária e da pesca possuem neste Município. 

 

Entre 2012 e 2015, a dimensão média da empresa em Portugal manteve a tendência 

para a redução do número de pessoas ao serviço por empresa, 3,1 em 2012 e 2,9 em 

2015, bem como do volume de negócios por empresa que, em 2012 era de 288,2 milhares 

de euros/ ano tendo diminuído para 269,6 milhares de euros, em 2015. No Município de 

Vila do Conde, o número médio de pessoas ao serviço/ empresa manteve-se em 3,4, 

enquanto o volume de negócios/ empresa diminuiu de 327 milhares de euros em 2012, 

para 312,9 milhares de euros em 2015. 

A diminuição da dimensão média da empresa, sobretudo na vertente do volume de 

negócios, deve-se conjunturalmente ao aumento significativo do número de novas 

empresas que deram entrada no mercado e que se encontram ainda numa fase de 

expansão dos seus negócios, mas, também, de forma estrutural, à tendência que se tem 

verificado nos tecidos empresariais, nas últimas décadas, à afirmação das micro e PME. 

Recorde-se a este respeito que as empresas com menos de 10 pessoas ao serviço 

representavam em Portugal 95,8% do universo empresarial em 2012, aumentando para 

96,1% em 2015. Em Vila do Conde, o peso destas empresas diminuiu duas décimas 

percentuais no mesmo período, de 94,6% para 94,4%. 
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1.3 – Comércio Internacional 

Num contexto de economia global como aquele que presentemente se verifica, a 

internacionalização dos negócios das empresas pode constituir um fator de afirmação no 

mercado cada vez mais global. A análise do comércio internacional operado pelas empresas 

sediadas num determinado território afigura-se como um importante indicador do grau de 

internacionalização dos negócios que apresentam as empresas desse território e, 

consequentemente de sua afirmação nos mercados. 

De acordo com a informação estatística disponibilizada pelo INE, entre chegadas e 

saídas de mercadorias em 2000, as empresas sediadas em Vila do Conde realizaram um 

volume de negócios de 1 933 535 milhares de Euros, tendo esse valor ascendido em 2005 aos 

2 832 768 milhares de Euros, um crescimento relativo de 46,5%. 

Comparativamente e para o mesmo período, o comércio internacional teve no País um 

crescimento ligeiramente acima de 10%, a Região Norte cerca de 6,4% e o Grande Porto 10%.  

Os resultados obtidos no período [2000-2005] tiveram um melhor desempenho das 

exportações relativamente às importações, melhorando deste modo, a balança de transações 

de mercadorias, das unidades territoriais de referência. 

 

 

Comércio Internacional em 2000 e 2005 

(milhares de euros) 

  2000 2005 Var. 2000-2005 

Portugal 69 635 944 76 749 629 7 113 685 10,2% 

Região Norte 22 230 299 23 651 555 1 421 256 6,4% 

Grande Porto 9 330 535 10 266 827  936 292 10,0% 

Vila Conde 1 933 535 2 832 768  899 233 46,5% 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte 

 

Taxa Cobertura das Saídas s/ as Entradas 

(%) 

  2000 2005 

Portugal 60,98 62,06 

Região Norte 106,72 113,19 

Grande Porto 58,72 66,20 

Vila Conde 51,53 108,45 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Anuários Estatísticos da 
Região Norte 

 
 

 

Os quadros anexos sintetizam o movimento da transação de mercadorias para as 

diferentes unidades territoriais de referência. O País no seu todo, apesar de ter apresentado 

uma ligeira recuperação, entre 2000 e 2005, apresentou ainda, um défice significativo da taxa 

de cobertura das saídas sobre as entradas comerciais. O mesmo quadro reflete ainda a 

vocação exportadora da Região Norte, tendo apresentado taxas de cobertura das exportações 

sobre as importações positivas, quer em 2000, quer em 2005, com tendência crescente. 

O Município de Vila do Conde, que no ano 2000 registou uma taxa de cobertura das 

importações pelas exportações negativa em cerca de 50%, em 2005 mais que duplicou o 

volume das saídas/ exportações, o que permitiu inverter o sentido da taxa de cobertura. 

A evolução das exportações nos territórios em análise, que o gráfico seguinte evidencia, 

parece confirmar a importância que a Qimonda tinha no contexto das exportações das 

empresas sediadas no concelho de Vila do Conde. 

A crise financeira que se verificou em 2008 teve consequências múltiplas na economia 

mundial, a que o comércio internacional não ficou imune, sendo visível no mesmo gráfico, a 
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inversão da tendência do crescimento verificada, em 2008 e 2009, induzindo uma 

desaceleração do crescimento do comércio internacional no 

Vila do Conde verificou-se uma queda de cerca de 80% das exportações, relativamente aos 

valores de 2005, apenas compaginável 

verificou em 2009. 

 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte

 

Parece óbvio que o perfil exportador das empresas do 

condicionado pelos resultados do projeto empresarial Siemens/ Infineon/ Qimonda

perfil se alterou após o processo de insolvência da Qimonda.

Uma observação atenta dos dados estatísticos mais recentes permite afirmar que após 

2010, o comércio internacional gerado pelas empresas 

Conde conheceu uma dinâmica de recuperação, significativamente superior à média nacional, 

com particular enfâse para as exportações, que duplicaram em 2016 os valores atingidos em 

2010. Para tal não será alheio o surgimento de novas empresas, com perfil exportador, com

Nanion6 e Shamir Portugal que têm contribuído para a recuperação do volume das exportações 

do concelho. De igual modo, o valor das importações gerado pelas empresas sediadas no 

Município também tem aumentado, de forma sustentada, entre 2010 e 2016, um 

de cerca de 46%, bastante acima do crescimento médio do País que foi de 7,3%, no mesmo 

período.  

 

 

                                                     
 

6 A Nanion está instalada no espaço antes ocupado pelo 
mesma área de negócio, mas com uma escala de valores inferior.
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A Nanion está instalada no espaço antes ocupado pelo projeto empresarial Siemens/Infineon/Qimonda, opera na 
mesma área de negócio, mas com uma escala de valores inferior. 
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se uma queda de cerca de 80% das exportações, relativamente aos 
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condicionado pelos resultados do projeto empresarial Siemens/ Infineon/ Qimonda e que esse 

Uma observação atenta dos dados estatísticos mais recentes permite afirmar que após 

unicípio de Vila do 

u uma dinâmica de recuperação, significativamente superior à média nacional, 

com particular enfâse para as exportações, que duplicaram em 2016 os valores atingidos em 

2010. Para tal não será alheio o surgimento de novas empresas, com perfil exportador, como a 

e Shamir Portugal que têm contribuído para a recuperação do volume das exportações 

. De igual modo, o valor das importações gerado pelas empresas sediadas no 

Município também tem aumentado, de forma sustentada, entre 2010 e 2016, um crescimento 

de cerca de 46%, bastante acima do crescimento médio do País que foi de 7,3%, no mesmo 

projeto empresarial Siemens/Infineon/Qimonda, opera na 
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2 – Emprego 

 

2.1 – Oferta e Procura 

 

Para avaliar a necessidade potencial de emprego no concelho de Vila do Conde optou-

se por recorrer aos Censos de 2001 e 2011, por se tratar de uma fonte de informação que toma 

como referência a totalidade da população. 

As atividades económicas no concelho de Vila do Conde geravam em 2001 uma bolsa 

de emprego de 32 370 postos de trabalho, preenchidos por 23 537 indivíduos residentes no 

Município e outros 8833 residentes fora deste concelho. Concomitantemente, as necessidades 

de emprego da população residente no concelho de Vila do Conde ascendiam a 38 326 postos 

de trabalho para responder aos 34 186 empregados, conjuntamente com outros 5 795 

indivíduos, que naquele momento procuravam emprego. Deste modo, o balanço entre a oferta 

e a procura de emprego saldava-se num défice de 5 956, correspondendo a 18,4% da força de 

trabalho à data. 

 

Balanço entre a Oferta e a Procura de Emprego no Concelho de Vila do Conde, em 2001 e 2011 

Ano 

Oferta de Emprego no Concelho de Vila do Conde 

ocupada por População Residente… 

Procura de Emprego no Concelho de Vila 

do Conde 
Balanço 

Taxa 

Cobertura 

Índice de 

Polarização7 
no Concelho fora do Concelho Totais 

Pop. 

Empregada 

Pop. 

Desempregada 
Totais 

2001 23537 8833 32370 35981 2345 38326 -5956 84,5% 0,90 

2011 20475 10055 30530 34186 5795 39981 -9451 76,4% 0,89 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados estatísticos: INE, Censos de 2001 e 2011. 
 

Formulando o mesmo raciocínio para 2011 pode-se inferir que o balanço deficitário entre 

a oferta e a procura de emprego, no concelho de Vila do Conde se agravou entre 2001 e 2011, 

na generalidade dos fatores que contribuem para o mercado da oferta e da procura de 

emprego: 

• O Município gerava menos emprego e mais desemprego em 2011, que em 2001; 

• A taxa de cobertura da oferta sobre a procura diminuiu; 

• O índice de polarização também diminuiu; 

• Aumentou o número de indivíduos residentes fora do concelho, que vinham 

trabalhar para Vila do Conde; 

• Finalmente, agravou-se o défice entre a oferta e a procura de emprego, em cerca 

de 3500 postos de trabalho. 

 

 

                                                      
 

7 Quociente entre a população empregada numa determinada unidade territorial e a população aí residente e empregada. 
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2.2 – Recursos Humanos 

 

A população residente no concelho de Vila do Conde, entre 2001 e 2011 aumentou em 5 

142 indivíduos, traduzindo um crescimento de 6,9%, muito superior às das UT de referência 

cujo aumento variou entre os 0,1% na Região Norte e os 2,1% no Grande Porto. No mesmo 

período, a população ativa em Vila do Conde aumentou 1 655 indivíduos, a que correspondeu 

um crescimento de 4,3%. Em Portugal a população ativa cresceu menos de um ponto 

percentual, enquanto no Grande Porto e na Região Norte verificaram-se decréscimos deste 

indicador demográfico.  

A análise da evolução da população ativa não se afigura linear dado o surgimento nas 

últimas décadas de fatores que influenciam a estrutura deste estrato da população, 

nomeadamente o aumento do ensino obrigatório para o 12º ano da escolaridade ou o 

crescimento do número de pessoas com mais de 65 anos que mantêm atividade económica ou 

ainda situações, não pouco frequentes, de indivíduos que interrompem ou terminam a sua 

atividade económica antes dos 65 anos de idade. 

O quadro seguinte sintetiza algumas das principais variáveis e indicadores demográficos 

relativos ao emprego. 

 

População Residente, População Economicamente Ativa e Taxas de Atividade e de Desemprego em 2001 e 2011 

  
População Residente População Ativa 

População 

Empregada 

População 

Desempregada 
Taxa de Atividade 

Taxa de 

Desemprego 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal 10 356 117 10 562 178 4 990 208 5 023 367 4 650 947 4 361 187  339 261  662 180 48,2% 47,6% 6,8% 13,2% 

Região Norte 3 687 293 3 689 682 1 775 015 1 756 065 1 656 103 1 501 883  118 912  254 182 48,1% 47,6% 6,7% 14,5% 

Grande Porto 1 260 680 1 287 285  647 391  636 739  595 529  532 191  51 862  104 548 51,4% 49,5% 8,0% 16,4% 

Vila do 

Conde 
 74 391  79 533  38 326  39 981  35 981  34 186  2 345  5 795 51,5% 50,3% 6,1% 14,5% 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 2001 e 2011         

 

A população empregada no concelho de Vila do Conde totalizava 35 981 indivíduos em 

2001 e 34 186 em 2011, verificando-se um decréscimo de 5% desta população, contrastando 

com o crescimento de 16% verificado na década de 1991-2001. Esta tendência de diminuição 

verificou-se em todas as UT de referência, com quedas que variaram entre os 6,2% em 

Portugal e os 10,6% no Grande Porto e esteve intrinsecamente ligada ao aumento da 

população desempregada, que conheceu um forte crescimento entre 2001 e 2011, tendo 

duplicado o número de indivíduos desempregados e consequentemente a taxa de 

desemprego, em todos os territórios referenciados. Uma análise mais detalhada das 

características do desemprego será feita na parte final deste capítulo.  

Os níveis de escolaridade constituem um fator importante para a caracterização dos 

recursos humanos existentes num determinado território. O quadro seguinte resume alguns 

dados relativos aos níveis de escolaridade da população residente no concelho de Vila do 

Conde e nos territórios de referência. 
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Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 2001 e 2011

 

Tomando como referência a população com 15 ou mais anos de idade verifica

no concelho de Vila do Conde, 17,5% deste grupo etário possuía o ensino secundário e 15,3% 

o ensino superior. Comparativamente com os territórios de referência, e apesar do esforço que 

vem sendo desenvolvido, verifica

Município, de cerca de 2 pontos percentuais no ensino secundário e cerca de 3% no ensino 

superior. 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos de 2001 e 2011

 

A figura da variação da população residente, segundo os níveis de escolaridade, entre 

1991 e 2011 é esclarecedora quanto ao esforço que se vem realizando na generalidade do 

País e particularmente do concelho

qualquer grau de ensino e dos dois primeiros ciclos do ensino básico, bem como do notável 

aumento da população com o ensino secundário e sobretudo do ensino superior. 

 

 

 

 

População Resident

Zona Geográfica 

População c/ 15  

ou mais anos 

HM 

Portugal 8989849 

Região Norte 3132449 

Grande Porto 1095599 

Vila do Conde 66602 
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Fonte dos dados: INE, Censos de 2001 e 2011 

Tomando como referência a população com 15 ou mais anos de idade verifica

Conde, 17,5% deste grupo etário possuía o ensino secundário e 15,3% 

o ensino superior. Comparativamente com os territórios de referência, e apesar do esforço que 

vem sendo desenvolvido, verifica-se ainda um atraso estrutural dos níveis de escolaridade no 

Município, de cerca de 2 pontos percentuais no ensino secundário e cerca de 3% no ensino 

Fonte dos dados: INE, Censos de 2001 e 2011 

A figura da variação da população residente, segundo os níveis de escolaridade, entre 

1991 e 2011 é esclarecedora quanto ao esforço que se vem realizando na generalidade do 

concelho de Vila do Conde, com a diminuição da população 

qualquer grau de ensino e dos dois primeiros ciclos do ensino básico, bem como do notável 

aumento da população com o ensino secundário e sobretudo do ensino superior. 

População Residente com 15 ou mais Anos, segundo o Nível de Ensino em 2011

Ensino secundário 
Ensino pós-

secundário 
Ensino superior  

HM (%) HM (%) HM (%) 

1770324 19,7% 92611 1,0% 1629900 18,1% 

556011 17,8% 27976 0,9% 498859 15,9% 

212445 19,4% 11270 1,0% 235154 21,5% 

11655 17,5% 657 1,0% 10208 15,3% 

    67 

Tomando como referência a população com 15 ou mais anos de idade verifica-se que, 

Conde, 17,5% deste grupo etário possuía o ensino secundário e 15,3% 

o ensino superior. Comparativamente com os territórios de referência, e apesar do esforço que 

se ainda um atraso estrutural dos níveis de escolaridade no 

Município, de cerca de 2 pontos percentuais no ensino secundário e cerca de 3% no ensino 

 

A figura da variação da população residente, segundo os níveis de escolaridade, entre 

1991 e 2011 é esclarecedora quanto ao esforço que se vem realizando na generalidade do 

de Vila do Conde, com a diminuição da população sem 

qualquer grau de ensino e dos dois primeiros ciclos do ensino básico, bem como do notável 

aumento da população com o ensino secundário e sobretudo do ensino superior.  

e com 15 ou mais Anos, segundo o Nível de Ensino em 2011 

Analfabetos com 

10 ou mais anos 

Taxa de 

Analfab. 

HM (%) 

499936 5,23 

167451 5,01 

36511 3,14 

2701 3,79 
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2.3 - Estrutura sectorial do Emprego 

 

De acordo com os dados estatísticos mais recentes, a estrutura sectorial do emprego no 

concelho, parece tender para um reforço do setor primário e obviamente do setor do comércio 

e serviços, em detrimento do setor secundário que, ainda em 2005 concentrava mais de 60% 

do emprego gerado pelas empresas instaladas no Município de Vila do Conde.  

De acordo com os Censos 2011 e considerando a população residente no concelho, dos 

34 186 indivíduos empregados, 7,5% tinham atividade no setor primário, 34,2% no setor 

industrial e 58,3% no comércio e serviços. Uma observação comparativa destes valores com os 

das UT de referência permite concluir que o setor primário, sobretudo os ramos da agricultura e 

das pescas possui um peso no emprego local, que não se verifica em nenhum outro território 

de referência. 

O setor secundário em 2011 empregava 34,2% da população residente em Vila do 

Conde. Comparativamente com as UT de referência, aquele valor correspondia a cerca de um 

ponto percentual menos que na Região Norte, mas mais cerca de 10% que o valor verificado 

no Grande Porto, no mesmo momento. 

 

População Empregada por Setores de Atividade em 2011 

 Total Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário 

Portugal 4361187 133386 3,1% 1154709 26,5% 3073092 70,5% 

Região Norte 1501883 43023 2,9% 533848 35,5% 925012 61,6% 

Grande Porto 532191 6966 1,3% 127341 23,9% 397883 74,8% 

Vila do Conde 34186 2577 7,5% 11677 34,2% 19932 58,3% 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos 2011 

 

Em vez de tomarmos como referência a população residente, se considerarmos o 

emprego gerado pelas empresas nos territórios em que se encontram instaladas, conforme se 

pode observar no quadro seguinte, verifica-se que o setor primário ainda sai ligeiramente 

reforçado, com 8% do emprego gerado no concelho de Vila do Conde. Contudo, é o setor 

industrial o setor que mais reforça, com 40,4%, o peso relativo ao emprego gerado pelas 

atividades económicas no concelho de Vila do Conde.  

 

Pessoal ao Serviço nas Empresas por Setores de Atividade em 2012 

  Primário Secundário Terciário 

Portugal 3,1% 29,2% 67,8% 

Região Norte 1,9% 39,8% 58,3% 

Grande Porto 1,2% 23,3% 75,5% 

Vila do Conde 8,0% 40,4% 51,7% 

Fonte: CMVC, 2016 
Fonte dos dados: INE, Censos 2011 
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Dadas as condições naturais existentes no concelho de Vila do Conde, tudo indica que a 

tendência do setor primário será para manter um peso relativamente elevado no emprego local. 

De igual modo, a indústria, apesar das dificuldades que o setor vem atravessando nas últimas 

décadas, tendo em conta as condições geoestratégicas que o Município apresenta 

relativamente às plataformas logísticas regionais, perspetiva-se que mantenha um peso 

elevado comparativamente com as UT de referência.  

Com a importância que estes dois setores de atividade apresentam no emprego gerado 

no concelho de Vila do Conde parece inevitável que o peso do terciário neste contexto seja 

mais contido do que se verifica nos territórios de referência. Ainda assim merece destaque o 

parque empresarial Nassica, com as cerca de sete centenas de empregos diretos ou ainda a 

reconversão funcional que se tem operado no parque industrial da Varziela-Beches, com o 

surgimento de inúmeras empresas de comércio grossista e a retalho. 

 

2.4 – Desemprego 

 

A análise dos principais indicadores, que compara o desemprego em 2001 e 2011, no 

Município de Vila do Conde, aponta para a existência de um quadro similar ao verificado nos 

territórios de referência e que pode caracterizar-se pelo aumento da taxa de desemprego, 

maior penalização deste sobre as mulheres relativamente aos homens, pelo aumento do tempo 

do desemprego e pelo maior crescimento do número dos indivíduos que procuram um novo 

emprego, relativamente aos que procuram o primeiro emprego, indiciando o surgimento de 

desemprego de caráter estrutural. 

Em 2011, a população desempregada no concelho de Vila do Conde totalizava 5795 

indivíduos, mais 3450 que em 2001. Com esta variação, a taxa de desemprego subiu de 6,1% 

em 2001 para 14,5% em 2011. A tendência do desemprego conheceu idêntico sentido e 

intensidade nas outras UT de referência. 

O desemprego em 2011 afetava mais as mulheres que os homens, situação que se 

verificava na generalidade do País. Contudo, em Vila do Conde a penalização do desemprego 

sobre as mulheres atingia um valor (56,4%) mais elevado que a média nacional que revelava 

um desemprego por género mais equilibrado (49,5% para os homens e 50,5% para as 

mulheres). 

No Município de Vila do Conde, os indivíduos desempregados que procuravam o seu 

primeiro emprego representavam 25% em 1991, 17,1% em 2001 e 15,3% em 2011. Tendência 

semelhante verificou-se nos territórios de referência.  

Complementarmente, o desemprego nas últimas décadas tem evoluído no sentido de 

penalizar mais quem se encontrava na condição de procura de um novo emprego, 

relativamente a quem procurava o primeiro emprego. Tal acontecia em todas as UT de 

referência e com maior incidência em Vila do Conde, onde este conjunto de desempregados 

atingia em 2011, os 84,7% do universo das pessoas desempregadas.  
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A melhoria das qualificações académicas verificadas no período [1991-2011], que incidiu 

sobretudo na população mais jovem, parece ser um fator determinante na evolução da 

estrutura etária do desemprego, em Portugal e particularmente em Vila do Conde, e propiciador 

da entrada no mercado de trabalho deste estrato da população, mais jovem e melhor 

qualificada. Como condição inversa, tal, poderá resultar num agravamento das condições dos 

desempregados das camadas etárias superiores, com mais dificuldades de adaptação a novas 

funções laborais. Muitos destes desempregados eram trabalhadores de empresas da indústria 

transformadora que, por dificuldades de reconversão ou de adaptação destas às atuais 

tendências do mercado, sucumbiram perante as lógicas de negócio, caracterizadas por 

elevada competitividade e intensa concorrência internacional.  

 

Síntese Conclusiva 

 

O período compreendido entre 1995 e 2015 foi de profundas mudanças dos modelos 

organizativos que enformam as atividades económicas no presente, marcado por enormes 

avanços tecnológicos, pela inovação de práticas e processos de trabalho, mas também de 

novos produtos, bens e serviços, e, pela emergência de novos mercados, entre outras 

características que moldam a atividade económica na atualidade. Este período foi ainda 

marcado pela crise financeira de 2008 que teve um forte impacto no desempenho das 

atividades económicas. 

É neste contexto de mudança que o tecido empresarial e produtivo de Portugal e 

nomeadamente de Vila do Conde conheceu significativas transformações estruturais, cujos 

traços mais significativos se elencam de seguida: 

• O empreendedorismo em Portugal conheceu sucessivos períodos de crescimento 

cumulativo até à crise financeira de 2008, com picos em 1996, 1999 e 2008. Este facto 

foi também verificado em Vila do Conde que revelou constantemente, crescimentos 

superiores aos verificados nas UT de referência; 

• A evolução do tecido empresarial neste período evidenciou ainda um processo de 

terciarização, em todas as UT, mas bastante mais acelerado no concelho de Vila do 

Conde, tendo duplicado o número das empresas deste setor. Já os setores primário e 

industrial revelaram retrações dos respetivos tecidos empresariais, menores em Vila do 

Conde, comparativamente com as restantes UT; 

• Estruturalmente, o peso do terciário, no tecido empresarial de Vila do Conde cresceu 

de 57% em 1995, para cerca de 77% em 2015; concomitantemente, os setores 

primário e secundário, em conjunto, reduziram de cerca 43%, em 1995, para 

ligeiramente acima dos 23% em 2015. Ainda assim, o peso destes dois setores no 

tecido empresarial é superior no concelho de Vila do Conde, comparativamente com as 

restantes UT; 

• Apesar da redução gradual, mas sistemática da dimensão média da empresa que se 

verifica na generalidade do País, tradicionalmente, a dimensão média da empresa é 
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superior no Município de Vila do Conde, comparativamente com as UT de referência, 

considerando quer o volume de negócios/ empresa, quer o número de pessoas ao 

serviço/ empresa. Esta situação verifica-se sobretudo nas empresas dos setores 

primário e secundário, já que as empresas terciárias sediadas no Município evidenciam 

um menor número médio (2,3 de pessoas ao serviço) que a média nacional (2,6 

pessoas ao serviço); 

• Uma análise do comércio internacional do tecido empresarial em Vila do Conde, 

evidencia dois factos determinantes no desempenho deste setor: o elevado peso que, 

uma única empresa – a Qimonda - possuía nos resultados globais das exportações do 

tecido empresarial do Município e o impacto que a crise financeira de 2008 teve no 

desempenho do setor exportador no País e nomeadamente em Vila do Conde. A 

ocorrência, praticamente simultânea dos dois acontecimentos (o processo de 

insolvência da Qimonda e a crise financeira) determina a queda abrupta dos valores 

das exportações geradas pelo tecido empresarial do Município. Após 2010 verificou-se 

uma significativa recuperação do comércio internacional, por parte das empresas 

sediadas no Município, com um crescimento de cerca de 60%, entre 2010 e 2016, 

período em que o comércio internacional cresceu cerca de 20% em Portugal. Este 

crescimento fez-se principalmente pelo lado das exportações, embora as importações 

também tenham aumentado; 

• Considerando os resultados dos Censos de 2001 e 2011, pode-se inferir que o 

Município de Vila do Conde, nestas duas décadas não tem conseguido gerar emprego 

suficiente para as necessidades da população residente, verificando-se ainda, um 

ligeiro agravamento do índice de polarização de 0,9 para 0,89. O balanço entre a oferta 

de emprego e as necessidades da população residente era de -5956 empregos em 

2001 e -9451 em 2011; 

• Ao longo das últimas décadas os recursos humanos conheceram uma notável 

evolução dos níveis de escolaridade mais elevados em todo o país; em Vila do Conde 

a evolução foi ainda mais significativa, dado o ligeiro atraso estrutural que ainda se 

verifica na respetiva população residente. Em 2011, a população residente com 15 e 

mais anos, que possuía o ensino secundário completo ou outro nível superior era de 

33,8% em Vila do Conde, menos 5p.p. que no País.  
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SISTEMA VIÁRIO 

 

O concelho de Vila do Conde dispõe de uma densa rede de vias que se distribui pelos 

diferentes níveis da hierarquia existente, da autoestrada ao caminho rural. 

O estudo de caracterização que aqui se resume abrange o conjunto dos canais públicos 

de circulação rodoviária, pedonal, ciclável e a ferrovia, com especial enfoque para a malha 

geral das freguesias e a perspetiva de conjunto do concelho. A rede viária da cidade, da zona 

industrial da Varziela ou dos núcleos marcadamente urbanos deverão ser objeto de 

abordagens específicas, com âmbito e escala adequados. 

Caraterização da hierarquia da rede 

Nível I – Autoestradas 

O concelho de Vila do Conde é atravessado por duas autoestradas (AE) presentemente 

em pleno funcionamento, que constituem o conjunto das vias de nível superior previstas para o 

seu território. 

Estes dois eixos correspondem à totalidade das autoestradas preconizadas para o 

concelho pelo Plano Rodoviário Nacional em vigor. De acordo com o modelo estrutural criado 

pelo Plano Rodoviário Nacional de 1985 e reiterado pelo atual (designado por PRN 2000), as 

duas autoestradas do concelho integram-se na Rede Complementar (Itinerários 

Complementares), respetivamente a A28 no IC1 e a A7 no IC5 8. 

As propostas para investimentos colocam-se apenas ao nível dos melhoramentos nestes 

eixos. Para a A7, foi proposta pelo Município da Póvoa de Varzim a construção de um novo nó 

na zona de fronteira entre os três municípios, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Vila Nova de 

Famalicão, o qual está em análise quanto ao interesse na sua execução, à localização 

concreta e ao traçado. Para a A28, foi elaborado o projeto de execução para o alargamento de 

mais uma via de circulação em cada sentido, em resultado dos valores de tráfego verificados. 

Foi aprovado o respetivo Estudo de Avaliação de Impacte Ambiental, não tendo, no entanto, 

sido realizadas obras9. 

 

A ligação das AE à rede local faz-se de modo escalonado através das nacionais que 

correm em paralelo, a ER206 e a EN13. No entanto, garantindo estas estradas uma entrega 

gradual na rede, verifica-se em alguns nós, a falha de ligações de nível adequado para alguma 

das direções de saída, conforme representado no modelo de seguida esquematizado. 

Realçam-se, sobretudo, pela menor capacidade de escoamento, as saídas do nó de 

Lavra/Aveleda (todas as direções), a saída para nascente do nó da EN104 (ou seja, a ligação à 

                                                      
 

8 O  PRN 2000, redefine o PRN 1985 e foi estabelecido pelo Decreto-Lei 222/98 de 17 de julho  
9 Pelo contrato de concessão, de 17 Set. 2001, a obrigação do alargamento para 3+3 vias dá-se quando o TMDA 
ultrapassa os 38.000 veículos. Em 2010, as contagens nos sub-lanços Angeiras/Modivas e EN 104/Vila do Conde 
registaram, respetivamente, 59.551 e de 56.591, números largamente superiores ao limite. No entanto, correspondem 
apenas ao início da cobrança de portagens (datada de 15 Out. 2010) e são já uma diminuição relativamente a anos 
anteriores. 
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própria EN104) e as saídas para sul dos nós de Touguinha e Touguinhó. Estas últimas são as 

que revestem maior importância estratégica, sendo que, em Aveleda, num nó construído já 

após a abertura da AE, por via da barreira formada pela pista do Aeroporto e do caráter rural 

do local, não era esperado um nível de resposta muito elevado. 

 

Cartograma 1 – Ligação dos nós à rede local 

 

Nível II – Estradas intermunicipais 

O segundo nível da estrutura rodoviária engloba as estradas nacionais (EN), regionais 

(ER) e nacionais desclassificadas (EN(d)) que no conjunto somam cerca de 65 Km de faixa. 
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Trata-se de um conjunto que deve a numeração atual ao Plano Rodoviário de 1945, dado que 

os planos posteriores não se debruçaram particularmente sobre ele. No Plano Rodoviário 

vigente, está integrada na Rede Complementar (Estradas Nacionais) a EN104, nas 

Estradas Regionais a ER206, destinando-se as restantes (EN13, EN306, EN309 e EN318) à 

gradual integração na Rede Municipal. Caberá referir que já foram integradas na rede sob a 

jurisdição municipal o troço da EN13 entre os km 17,900, correspondente à rotunda de acesso 

da EN13 ao nó de Fajozes da A28, e o km 25,355, no limite com a cidade da Póvoa de Varzim, 

e a totalidade da EN13-1 e da EN13-2, correspondentes às ligações entre a EN13 e, 

respetivamente, a estação ferroviária de Vilar do Pinheiro e a estação ferroviária de Mindelo. 

Por outro lado, a integração na rede municipal dos troços da EN206 e da ligação ao IC1/A28 na 

área concelhia, apesar de ter sido perspetivada, ainda não foi concretizada. 

Desde a construção inicial, todas estas vias sofreram profundas transformações de 

pavimento, de perfil, dos nós e também de traçado, como sejam a atenuação de curvas ou a 

construção de variantes, de que são exemplos a nova Ponte d’Ave, da EN306, e a variante do 

lugar de Soutelo, da EN13. 

Atualmente, todas estas estradas estão pavimentadas a betuminoso, variando os perfis 

dos 5,5m entre linhas brancas da EN318, aos 6m das EN104, ER206, EN306 e EN309 e aos 

7m da EN13, a qual dispõe ainda de variados tramos alargados para 3 vias. 

A configuração das margens varia de acordo com a ocupação dos terrenos limítrofes, 

encontrando-se tramos com passeio, berma pavimentada ou em terra batida, valas, taludes, 

etc. 

 

Nível III – Estradas e caminhos municipais 

Neste nível, o primeiro com tutela da autarquia, incluem-se as estradas municipais 

(EM), em número de 27, que perfazem cerca de 95 Km e os caminhos municipais 

classificados (CM), ou seja, com número atribuído, em número de 35 e com cerca de 81 Km. 

Nestas vias é ainda bem presente a configuração original, um modelo estável que vigorou 

durante a 1ª República e o Estado Novo. A faixa central é em cubo ou paralelo de granito com 

4 a 5m de largura, e transita gradualmente para uma pavimentação menos apertada nas 

margens, geralmente em calçada irregular de granito castanho, e desta para as bermas em 

terra batida. 

Nos arranjos e repavimentações, o cubo de granito tem-se mantido e corresponde ainda 

ao material encontrado em 88% desta malha. 

 

Nível IV – Vias não classificadas 

Estão neste grupo toda a variedade de vias urbanas – ruas, avenidas, praças, etc. – da 

sede e núcleos urbanos das freguesias, cuja caracterização se faz no âmbito da análise às 

formas de povoamento. Para o presente capítulo, interessam mais particularmente os 
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caminhos rurais, que asseguram a distribuição pelo território aos campos, áreas florestadas, a 

assentos rurais e a outras edificações dispersas. 

Trata-se de caminhos geralmente pavimentados a cubo ou não pavimentados e, em 

menor número, pavimentados a betuminoso. 

Cartograma 2 – Pavimento das estradas intermunicipais e das estradas municipais 

 

Ferrovia 

A infraestrutura ferroviária do concelho compreende a linha B da rede de Metro, que se 

encontra atualmente concluída, que sucedeu à Linha da Póvoa dos Comboios de Portugal, 
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tendo a circulação de comboios operado entre 1875, data de conclusão da linha entre as 

cidades do Porto e Póvoa de Varzim, e 2002, na sequência da respetiva responsabilidade ter 

sido transferida para a empresa do Metro do Porto. Na passagem do Estudo Prévio de 1988, 

para o Projeto de Execução, foi feita a opção pela duplicação integral da linha, para uma 

velocidade de 80 km/h, e a proposta das regularizações de traçado inerentes. Foi adotada a 

bitola standard de 1,435 m entre carris, afastamento entre vias de 3,20 m em zonas rurais e 

3,60 m em zonas urbanas. Os carris assentam em travessas de betão e balastro com 20 cm. 

Nas estações, o balastro é substituído por base de betão. 

A linha entrou em operação a 18 de março de 2006, com 13 das 14 estações previstas, 

ficando por instalar, embora pré-infraestruturada, a estação do polo comercial de Modivas. 

Recentemente, foi acordada entre a empresa do Metro do Porto e a empresa responsável pelo 

polo comercial a concretização dessa estação em falta, que, entretanto, já se encontra em 

funcionamento. Alguns melhoramentos para a redução do tempo de viagem foram já 

implementados durante o curto período de tempo em que labora, com mudança do material 

circulante e dos horários e frequências, não se ponderando alterações da infraestrutura, cuja 

criação é ainda muito recente. 

Para a construção da ferrovia de alta velocidade entre o Porto e a Galiza, foram 

formuladas várias soluções de traçado, tendo, as que privilegiam uma ligação mais direta ao 

Aeroporto do Porto e ao Porto de Leixões, percursos que atravessam o território do concelho. 

Não se tratando, contudo, de soluções estabilizadas, não é possível, ainda, a sua análise no 

presente trabalho. 

 

Síntese de caracterização e resposta funcional de rede 

• Nas estradas nacionais, as Intervenções recentes de beneficiação têm definido de um 

modo mais claro um modelo de desenho para estas estradas: a zona de circulação é 

delimitada por linhas brancas em toda a extensão, nas zonas de maior concentração de 

movimentos são marcadas e sinalizadas passadeiras, bandas transversais, instalados 

semáforos ou construídas rotundas. Todas as marcas e sinais, sobretudo os horizontais, 

contribuem também para o estabelecimento de uma imagem identificadora deste nível da 

rede. 

 

• No nível das estradas e caminhos municipais, o caráter de estrada/rua é desempenhado 

sem as restrições impostas nas nacionais. As estradas têm uma intensiva ocupação 
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marginal, nomeadamente de edifícios situados à face e de edifícios que, mantendo 

algum recuo, têm os muros e portões alinhados no limite da plataforma da estrada. As 

ocupações confinantes da estrada têm acesso direto sempre que não confrontem com 

outros arruamentos. O estacionamento faz-se onde a largura da berma o permita ou 

mesmo com ocupação parcial da zona de circulação. 

• A delimitação entre faixa de rodagem e margem está com frequência apagada por 

intervenções pouco cuidadas no pavimento ou é demasiado ténue para a carga 

verificada atualmente nas vias. O espaço da berma é frequentemente uma plataforma de 

piso irregular, com ressaltos, inclinações acentuadas, estreitada por alinhamentos 

antigos, sem condições adequadas para a circulação de peões. Com a proximidade das 

construções, adensam as descontinuidades e os obstáculos das rampas, postes, 

mobiliário e infraestruturas. 

       

 

 

• Os passeios, que têm já uma presença relevante nas intermunicipais, nas vias 

municipais são ainda raros e entrecortados, fruto de serem o resultado das iniciativas 

avulsas de particulares ou Juntas de Freguesia. A sua função é essencialmente a de 

enquadrarem e protegerem as entradas e frentes dos prédios do trânsito e das águas 

pluviais, não estabelecendo caminhos praticáveis. Os arranjos mais coerentes 

encontram-se em alguns centros dos núcleos, largos e envolventes das igrejas. 

     

 

 

• Constata-se uma relação muito direta entre a irregularidade do piso de grande parte dos 

percursos com a presença da edificação, resultante das ligações de infraestruturas e do 

arranjo das frentes dos muros e pavimentos adjacentes. 
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• A pavimentação generalizada em cubo de granito das estradas e caminhos classificados 

mantém.se como um aspeto fortemente uniformizador da legibilidade deste nível da 

rede. Regista-se, com um impacte muito negativo, a pavimentação a betuminoso das 

travessias e reposições feitas na abertura das autoestradas, interrompendo os percursos 

com total ausência de critério e agravando a fratura na paisagem que a introdução 

destes eixos já de si provoca. 

• A extensão de estradas municipais com edifícios implantados a menos de 20m do eixo 

da via é proporcionalmente superior à das intermunicipais, onde a ocupação das 

margens, igualmente intensiva, se caracteriza por edifícios de maior escala e maior 

afastamento à faixa de circulação (Cartograma 3 – Edificação à face das estradas). 

Cartograma 3 – Edificação à face das estradas 
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Dinâmica da promoção da infraestrutura viária 

Nas quatro décadas observadas, coube aos promotores privados o grosso da iniciativa 

no que toca à extensão de novos arruamentos abertos. Corresponde a um conjunto muito 

pulverizado e diversificado que atinge cerca de 83 km e engloba pequenas ruas de acesso a 

moradias ou prédios, vias de remate e de preenchimento de vazios nos aglomerados, com 

perfis que podem mesmo ser avenidas com quatro vias de circulação, faixas ajardinadas, 

passeios, etc. 

Com um papel estruturante de ligação entre aglomerados, regista-se apenas a 

construção, pelo empreendimento Nassica, da ligação do nó de Modivas à praia. O eixo iniciou-

se com a Av. Nassica, com duas faixas, passeios e separador central e completou-se com a 

Rua José Esteves Magalhães, resultante da conversão dum caminho rural. 

Ao Estado deve-se a construção das autoestradas, que somam 22 km de dupla faixa e 

12 km de acessos, das vias para a inserção urbana da linha de Metro, com 9,8 km, dos 

acessos à ETAR de Tougues, das Águas do Noroeste com 2,2 Km e da marginal atlântica 

construída pelo Programa Polis. 

A intervenção do Município, no que respeita a novos arruamentos, tem-se centrado em 

grande parte na ampliação da rede de acessos rurais, melhorando a distribuição pelas áreas 

agricultadas e florestadas e a ligação entre povoados, tendo pavimentado 12,1 km com 

financiamento Agris e 5,9 km com investimento próprio. Construiu também cerca de 1,3 km de 

ruas para novas frentes urbanas em meio rural. 

Nas zonas urbanas, salienta-se a construção de arruamentos de serviço a novos 

equipamentos que desempenham simultaneamente um papel estruturante, como sejam a Via 

Circular da C+S de Mindelo, e, na cidade, a Rua Maria Paes Ribeiro, ente o Polidesportivo e a 

Rua da Lapa, e o conjunto de arruamentos das escolas de Formariz. 

Sem abertura de novos eixos, foram realizadas diversas campanhas de reestruturação 

profunda de espaços viários existentes, que, pelo seu impacte, interessa também destacar. 

Estão neste grupo e por ordem cronológica, as seguintes: 

• 1998/1999 – A reconversão da EN13 em Vila do Conde entre a Av. Júlio Saúl Dias e a 

fronteira com a Póvoa de Varzim. Foi estabelecido um perfil composto por faixa central 

sem estacionamento, faixas laterais com duas baias de estacionamento e passeios. O 

canal central e os passeios adjacentes foram construídos em toda a extensão e as faixas 

laterais em diversos tramos ao longo do percurso. 

• 1999 – A reconversão da EN13 em Av. 1º de Maio, na zona industrial da Varziela, entre 

a rotunda de Fajozes e o viaduto sobre o caminho de ferro. Foram separadas as duas 

vias de circulação e constituída uma faixa central com espaços de espera e de entrada 

para as viragens à esquerda, faixas verdes, passeios e ciclovia informal. 

• 1999/2000 – A remodelação no Núcleo Antigo de Vila do Conde das ruas de S. Bento, 

Lidador, Fraga, 25 de Abril, Cais das Lavandeiras, Cais da Alfândega, Cais da Doca; dos 

Largos Dr. Cunha Reis e Laranjal; das Praças S. João, Vasco da Gama e D. João 

Segundo; o percurso que acompanha o Aqueduto desde Sta. Clara até à Lapa. 
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• Em diversas datas, a remodelação de eixos urbanos centrais das Caxinas – Av. Carlos 

Pinto Ferreira, Rua da Praia e Cordoeiro (1996), Av. Júlio Saúl Dias (1998), Av. Bento 

Martins Júnior (2002) – e a remodelação da Rua da Lapa (2001). 

• A construção da ponte rodoviária sobre o Rio Ave (2010/2016), em substituição da ponte 

pedonal, estabelecendo a ligação entre a Av. Bernardino Machado, na cidade de Vila do 

Conde, e a R. da Igreja, na antiga freguesia de Retorta. 

E, com financiamento exclusivo do Estado: 

• 2004/2005 – a requalificação da frente atlântica da cidade pelo Programa Polis, 

compreendendo a reconstrução da quase totalidade dos muros de praia, a construção da 

faixa de rodagem, ciclovia, passeios e áreas de estacionamento na margem interior. 

 

Diagnóstico à realização do PDM95 

No período que vai da conclusão do PDM95 até ao presente, foram em grande parte 

realizadas as ligações estruturantes preconizadas, resultado da soma dos recursos aplicados 

pelos diversos intervenientes com expressão no concelho. Da observação do Cartograma 4 – 

Realização das propostas do PDM, observa-se o seguinte: 

• Foram construídas as duas autoestradas, A28 e A7. A variante à EN104, que se previa 

na altura iniciar mais cedo que a A7, não se concretizou; 

• Na cidade, as duas ligações da futura ponte sobre o Ave para norte, até à EN13 em Alto 

de Pêga e até Formariz, foram executadas, tendo também sido feito o tramo final sul, de 

ligação à EN13 em Azurara. Não há, contudo, qualquer trabalho iniciado ou programado 

para a própria ponte e respetivos acessos contíguos; 

• Foram feitas ligações para poente a partir da EN13 por norte de Vila Chã até à costa, por 

norte de Mindelo até à Estrada Real, faltando apenas o tramo Estrada Real/Rua da Praia 

para completar a circular prevista. Não foi realizada a ligação por norte de Labruge; 

• Para nascente da EN13, não foi realizada a variante à EN104, conforme já dito, nem 

nenhuma das outras duas vias preconizadas, mantendo o interior do concelho a sul do 

Ave todas as ligações nas mesmas condições anteriores; 

• O melhoramento do eixo central norte-sul, correspondente à EN306 e à EM525-4para o 

qual se previam variantes aos aglomerados de Gião, Vilarinho e Junqueira, também não 

foi realizado, embora se tenham iniciado alguns troços, designadamente em Gião, mas 

ainda sem ensejo de completar a ligação à restante malha viária; 

• Foi concretizado o prolongamento da Estrada Real entre Vila Chã e Labruge, com a 

pavimentação do caminho existente; 

• Das pequenas variantes propostas para atravessamento de aglomerados, foi feita a 

alternativa à Rua do Facho em Vila Chã, não se tendo realizado em Mosteiró, Vilar do 

Pinheiro e na Junqueira a variante à Rua da Ponte. 
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O PDM propunha ainda uma série de intervenções e melhoramentos pontuais, para 

resolução de estrangulamentos e conflitos, tendo parte dado origem à inserção de semáforos 

ou de rotundas. 

 

Cartograma 4 – Realização das propostas do PDM 

 

Condições de circulação automóvel 

Algumas dificuldades e resistências à circulação foram assinaladas em 1995 na carta 

“Caracterização” do relatório sobre a rede rodoviária, ferroviária e transportes do PDM. Reporta 
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os nós que pelo volume de tráfego e características geométricas constituem obstáculos ou 

locais de maior perigosidade (19 nós) e os tramos com intensa edificação próxima à faixa. 

Atualmente, fruto do considerável aumento do tráfego, identificam-se mais alguns pontos 

de conflito (10 novos nós, na carta em anexo) e a expansão das frentes edificadas na 

continuidade de algumas das manchas anteriores. 

 

Cartograma 5 – Constrangimentos à circulação rodoviária 

Condições de circulação em bicicleta 

Para a circulação em bicicleta, os apoios limitam-se a alguns trajetos na cidade e na orla 

costeira. Parte dos percursos indicados têm arranques executados em novos arruamentos, 
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nomeadamente na zona nascente da cidade, que ficarão ligados à medida que os arruamentos 

sejam construídos. No litoral, está já executado o itinerário das praias em passadiço de 

madeira, com uso partilhado entre peões e bicicletas. 

Na zona industrial da Varziela, o percurso apontado no passeio carece de uma melhor 

definição, de ligações às estações de Metro e do prolongamento até Azurara e à ponte sobre o 

Ave. 

Neste conjunto de percursos, faltam ligações essenciais, nomeadamente entre os eixos 

interiores e a costa na cidade, Azurara e freguesias balneares e entre as estações de Metro e 

os aglomerados mais relevantes do interior do concelho. 

 
Cartograma 6 – Percursos de ciclovia no concelho 
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Síntese conclusiva e propostas para a melhoria da rede 

 

A. melhoria da articulação entre as autoestradas e a rede local 

Neste grupo listam-se as ligações rodoviárias que trazem benefícios a maiores 

extensões do território e reduções na chegada aos grandes eixos de uma grande parte da 

população. Correspondem a nós de autoestrada conectados diretamente a vias de baixo nível 

hierárquico e de reduzida capacidade. 

Os principais desfasamentos, onde a execução de tramos de penetração trará maiores 

impactos, encontram-se nas ligações da A7 com os territórios a sul e da A28 com os territórios 

a nascente. 

Para a articulação com a A28, temos: 

1) A ligação do Nó A28/Varziela à EN104 e à EN306; 

2) A ligação do Nó A28/Modivas à EN306; 

Estas ligações podem ser asseguradas mediante a reconversão de estradas e caminhos 

existentes, completada pontualmente pela construção de tramos novos. A melhoria de 

capacidade é conseguida com a eliminação de algumas sinuosidades do traçado, melhoria da 

visibilidade e dos raios de viragem nos cruzamentos, a regularização da largura da faixa de 

rodagem e constituição de bermas de segurança, dotando pelo menos uma delas de largura 

suficiente para a circulação de peões e bicicletas. 

Nos tramos novos, privilegia-se o atravessamento de áreas florestais e a minimização da 

ocupação de solos agrícolas. No atravessamento dos aglomerados, a fluidez das vias deverá 

ser mantida reduzindo os pontos de acesso e organizando o estacionamento à face da via. 

Numa alternativa baseada na construção de raiz, o perfil a adotar será, por princípio, 

idêntico, mas com um traçado naturalmente mais direto e fluente. O custo comparativamente 

mais elevado advém de tratar-se aqui da construção integral da plataforma e da aquisição 

integral dos terrenos abrangidos. 

Para a articulação com a A7, temos: 

3) Nó A7/ - ligação ao Município da Póvoa de Varzim; 

4) M525-4 – ligação da Junqueira à ER206; 

5) CM1044 – ligação de Touguinhó à ER206; 

6) CM1023 – ligação de Touguinha à ER206; 

7) EM525 – atravessamento da Junqueira. 

 

Nas freguesias a norte do Ave, situadas entre o rio e a ER206, a densidade de ocupação 

e a configuração dos caminhos não permite a constituição de novas ligações. Em alternativa, 

propõe-se a reestruturação global do espaço das atuais estradas/ruas como forma de 

aumentar a fluidez do tráfego, a segurança e o conforto. 

As intervenções deverão considerar a construção de passeios e passadeiras, a 

regularização de pavimentos degradados, a eliminação de sobrelarguras e indefinições de 
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traçado, a demarcação das zonas onde é permitido e onde é impedido o estacionamento, a 

redução dos acessos, das viragens e dos sentidos de trânsito. 

O atravessamento da Junqueira, para além das melhorias funcionais de desempenho, 

deve também constituir uma valorização do espaço consentânea com o elevado interesse 

patrimonial deste conjunto. 

 B. melhoria dos acessos à cidade de Vila do Conde 

Neste conjunto de melhoramentos, inclui-se:  

8) A ligação do Nó A28/A7 à Cidade, ramificando a atual entrada para norte e para sul; 

9) A travessia do rio Ave entre Azurara e a cidade por nascente da atual ponte; 

 C. melhoria da conexão com a rede de Metro 

O aproveitamento da capacidade, economia e bom desempenho ambiental da rede de 

Metro deverá ser incrementado, estendendo o programa da inserção urbana a novas ligações à 

rede viária e aos diversos territórios do concelho. 

No âmbito das intervenções preconizadas para a beneficiação das condições de 

circulação e de segurança na linha ferroviária, foram analisadas propostas de criação ou 

beneficiação de arruamentos da rede viária municipal que possibilitassem o encerramento de 

algumas passagens de nível qua ainda subsistem, designadamente em Mindelo, Modivas e 

Vilar de Pinheiro. 

A melhoria das ligações a implementar deverá ter em consideração os seguintes 

aspetos: 

• Privilegiar as estações com serviço Expresso (Mindelo e Varziela); 

• Privilegiar as ligações para nascente, atualmente mais deficitárias; 

• Proporcionar boas condições para a circulação em bicicletas de forma a abranger 

população sem automóvel particular. 

D. resolução de constrangimentos nos percursos entre freguesias 

Algumas situações de resistência, reduzida segurança ou falta de clareza nos percursos 

justificam a formulação de melhorias ou de alternativas de traçado. Como mais relevantes, 

avaliando pelo número de utentes que afetam, salientam-se as resistências verificadas no eixo 

da EN 306 e nas ligações de Labruge à A28 e ao litoral de Matosinhos. As intervenções a 

privilegiar, serão: 

10) O melhoramento do percurso EN306, com variantes aos núcleos de Junqueira, 

Vilarinho e Gião; 

11) A travessia do rio Onda por nascente de Calvelhe com articulação, no concelho de 

Matosinhos, ao nó A28 /Aveleda e à marginal atlântica. 
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E. Rede de ciclovias 

Para a estruturação da rede, é necessário consolidar um plano geral dos percursos 

cicláveis com a identificação dos itinerários e das soluções gerais de desenho a implementar, 

que permita programar ações futuras e, sobretudo, acautelar os canais em todas as 

intervenções no espaço público abrangido pelos itinerários. 

As soluções nesta área são diversas e muito contextualizadas, oscilando entre a 

inserção de pistas nos eixos principais existentes, o aproveitamento de percursos secundários 

paralelos aos principais, quando existam, ou a simples sinalização, sendo esta última uma 

solução eficaz quando a presença de bicicletas tiver já ganho algum espaço nas vias do 

concelho. 

O uso da bicicleta deve também ser apoiado pela implantação de parques nos principais 

destinos, junto ou fora dos itinerários, pela organização de circuitos, elaboração dos respetivos 

mapas e guias e de campanhas de incentivo. 

 

 F. Qualificação da rede viária 

Neste grupo das propostas consideram-se as ações conducentes à sua melhoria e 

atualização contínua para os padrões regulamentares e de desempenho vigentes. Inclui ações, 

investimentos, planos ou normas que assegurem a qualidade do espaço viário na sua 

construção, manutenção ou renovação de acordo com as opções do Município para esta 

matéria. Propõem-se, nomeadamente, os seguintes três objetivos gerais: 

• Assegurar a legibilidade da rede - Compreende a legibilidade da hierarquia, dos vários 

níveis de estradas que a compõem, adotando/preservando as características formais 

próprias para cada nível e a constância de características ao longo de cada percurso. 

Compreende também a distinção entre urbano e rural, ou, em concreto, a perceção do 

atravessamento das zonas centrais das localidades, das zonas escolares e das zonas de 

interesse patrimonial mais relevante. 

A legibilidade constitui o primeiro fator para a orientação nos percursos, para a 

interpretação das velocidades recomendadas e das prioridades nos cruzamentos. É assim 

relevante homogeneizar critérios e soluções formais quanto à configuração, materiais, remates 

e soluções de detalhe, para a sinalética, o mobiliário e os equipamentos das infraestruturas. 

• Assegurar condições de mobilidade - Compreende o conjunto amplo das diferentes 

formas da mobilidade e de utentes presentes em cada tipo de via, adequando o espaço 

viário de modo equilibrado às distintas solicitações. 

Para um desempenho adequado, há atualmente que responder a situações particulares 

como sejam as travessias de peões, as paragens dos transportes públicos e dos serviços de 

recolha de resíduos sólidos urbanos, a densificação do estacionamento e das entradas e 

saídas ou a introdução de mobiliário urbano, sinalética e publicidade. 
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Modo geral, o melhoramento da performance passa por uma distinção mais clara entre a 

faixa de circulação rodoviária e as margens, ausente em muitas estradas, e a recuperação do 

plano da berma de forma a ser transitável. O predomínio dado até há poucos anos ao trânsito 

motorizado, fez com que a faixa de rodagem fosse o centro das intervenções em estradas, 

subalternizando e invadindo as bermas. Em grande parte dos eixos, onde o canal disponível 

(espaço público entre vedações) não permite larguras padronizadas para diferenciar todas as 

funções, será necessário remarcar o percurso central com uma largura, por princípio, idêntica à 

original e margens com parte partilhada e parte dedicada à circulação de peões e demais 

movimentos. 

Tratando-se de um universo de vias muito extenso, e para o qual não são viáveis 

investimentos e ações extensivas, os modelos de via (configuração, solução construtiva) 

devem, no possível, ser modelos estáveis e com garantias de continuidade. 

A intervenção no espaço viário deve também ter presente o valor patrimonial intrínseco 

das estradas, como a enorme obra de gerações que é por si. Neste campo, destaca-se 

naturalmente a obra em granito realizada nas calçadas, nos marcos, nos muros e nos arranjos 

que as enquadram. Sem prejuízo da validade e necessidade de introduzir materiais e formas 

de desenho atuais, e, concretamente, de utilizar o pavimento betuminoso onde tal se revele o 

mais adequado, a valorização deste património e a adequada integração formal das obras 

devem ser consideradas obrigatoriamente. 
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SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS 

 

Entre os objetivos fundamentais da organização do sistema de transportes terrestres 

está a promoção do bem-estar da população, designadamente através da permanente 

adequação da oferta dos serviços de transporte às necessidades dos utentes, nos aspetos 

quantitativos e qualitativos. 

Esta função dos serviços de transportes coletivos tem uma forte dimensão social, na 

medida em que compete garantir a acessibilidade de todos os indivíduos aos bens e serviços 

públicos que desejam, e cujo alcance requer deslocação, sobretudo dos que se encontram 

numa situação de dependência completa dos transportes públicos, ou seja, daqueles que não 

têm meios próprios de deslocação. 

Em territórios onde a densidade populacional é reduzida reforçam-se os problemas de 

adequação dos transportes às necessidades dos utentes, pois a resposta das operadoras à 

procura é ainda mais insuficiente, penalizando as pessoas e os próprios transportes públicos, 

sendo simultaneamente causa e consequência da sua degradação, porque menos passageiros 

piora o serviço e pior serviço reduz o número de passageiros. 

O estudo do caso particular do concelho de Vila do Conde, que tem um território 

extenso, predominantemente rural, caracterizado por uma distribuição desigual e dispersa da 

população, e que se enquadra, portanto, no perfil de território onde as dificuldades de ajustar a 

oferta de transportes à procura são mais sentidas, permitiu concluir que de facto a organização 

e funcionamento do seu sistema de transportes públicos coletivos enfrentam problemas de 

eficiência e otimização. 

O sistema de transportes coletivos de Vila do Conde é composto pela Linha B do Metro 

do Porto e pelo serviço de transportes rodoviários de passageiros.  

Segundo dados fornecidos pela AMP em março de 2016, a rede de transportes coletivos 

rodoviária que faz a cobertura do concelho de Vila do Conde é composta por 39 carreiras 

municipais, 30 intermunicipais e 21 inter-regionais. Estas últimas estabelecem a ligação entre  

Vila do Conde e os municípios contíguos de Póvoa de Varzim, Vila Nova de Famalicão, 

Trofa e Maia, assim como a outros mais distantes tais como Barcelos, Braga, Esposende, Fafe, 

Guimarães, Lousada, Porto, Viana de Castelo e Vizela.  

Apesar da considerável dimensão da rede de transportes a operar em Vila do Conde, o 

concelho é extenso e apresenta grandes assimetrias de distribuição da população, pelo que 

possui diversas localidades com deficiente oferta do serviço e onde residem habitantes para as 

quais o transporte público é o único meio de deslocação. Estas características do território 

concelhio dificultam a organização e funcionamento dos transportes públicos. 

Identificaram-se na perspetiva do utente, algumas deficiências do sistema de 

transportes, que se prendem essencialmente à área de cobertura do serviço prestado, o 

reduzido número de carreiras em algumas áreas do território e à falta de articulação intermodal 

da rede de transporte rodoviário e o Metro. 
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                                                        Figura 1 – Área de cobertura de 300m   

A cobertura da área de serviço dos 300m10 das paragens da cidade e do conjunto das 

localidades rurais, permite constatar que na cidade 86,5% da população é abrangida, enquanto 

na zona rural do concelho, caracterizada por uma população dispersa, apenas 48,6% da 

população tem acesso à rede de transportes públicos (Figura 1). 

                                                      
 

10
 área de cobertura do serviço corresponde a distância máxima que um passageiro está disposto a percorrer para aceder ao serviço de 

transportes coletivos, optou-se pelo intervalo de cobertura de 300 m 
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As oportunidades de acesso aos transportes públicos na cidade e nas localidades rurais 

são desiguais. Na cidade há uma concentração significativa de paragens de autocarro, 

enquanto no restante território há uma elevada dispersão das mesmas, que se localizam 

essencialmente de modo linear ao longo das vias principais. Nas freguesias mais extensas, 

com população muito dispersa, este padrão de localização das paragens é pernicioso, 

deixando grandes áreas residenciais fora da área de cobertura do serviço, destacando-se 

todas as freguesias, com exceção das localidades de Fornelo e Malta que têm cobertura quase 

plena das suas áreas residenciais.  

Por outro lado, como seria de prever, o número de carreiras rodoviárias é claramente 

superior na cidade e ao longo das vias principais do concelho. A população residente nas 

localidades rurais, atravessadas por importantes eixos viários, tem acesso a um elevado 

numero de autocarros enquanto as restantes localidades rurais apresentam menos autocarros 

diários. 

Por fim, relativamente à articulação intermodal entre as carreiras de transporte rodoviário 

e o Metro, identificaram-se algumas deficiências no sistema de transporte, ao nível dos nós de 

ligação e das frequências de serviço: 

 Do total de 13 estações de Metro, apenas três, Árvore, Modivas Centro e Vilar do 

Pinheiro, operam como nó de ligação intermodal, ou seja, possuem paragem de 

ligação aos transportes rodoviários a menos de 100 metros, embora em algumas as 

frequências de serviço sejam residuais. 

 A estação de Mindelo, uma importante estação com serviço expresso, não tem 

ligações de autocarros adequada, uma vez que a paragem de autocarro mais próxima 

se situa a mais de 350 metros de distância.   

 Na cidade, nenhuma das quatro carreiras urbanas existentes integram as estações de 

Metro no seu itinerário. 

 As freguesias de Gião, Guilhabreu e União de Freguesias de Malta e Canidelo, que 

geograficamente são mais próximas das estações de Mindelo e Modivas, apenas têm 

carreira de ligação com a estação de Árvore. 

 

Considerações Finais 

Assiste-se atualmente ao emergir dum novo modelo de mobilidade, mais alongado no 

tempo e no espaço e, também mais próximo dos atuais ritmos de vida, que está a gerar um 

novo modelo de procura de transportes, com novas necessidades, e às quais os tradicionais 

sistemas de transporte não se ajustam. 

Assim, a resolução dos problemas de transportes existentes que também compreende a 

adaptação dos transportes públicos a este novo modelo de mobilidade, requer, por um lado, a 

realização de mudanças estruturais ao nível da configuração e otimização dos sistemas de 
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transportes que competem às operadoras decidir, e, por outro, pela aplicação de medidas ao 

nível do ordenamento do território, que condicionam fortemente o padrão de viagens a realizar. 

Na perspetiva das operadoras de transportes públicos, e, em resposta a este novo 

modelo de mobilidade, já se implementaram em diversos países um modelo de transporte 

flexível, designados por Sistemas de Transporte Flexível11, que visam racionalizar a 

organização do transporte público tradicional, combater a exclusão social e desenvolver um 

transporte alternativo ao uso do carro com o objetivo de reduzir o congestionamento e poluição. 

Estes transportes flexíveis, implementados particularmente em áreas com baixas 

densidades populacionais ou com baixos níveis de procura, apresentem vários níveis de 

possibilidade de resposta que se ajustam às necessidades da procura. A flexibilidade pode 

ocorrer ao nível dos seus vários elementos, como o itinerário, horário, tipo de veículo, 

operador, classe de passageiros, e modo de pagamento e a articulação dos vários níveis de 

flexibilidade destes diferentes elementos gera várias possibilidades de tipologias de serviço e 

cenários, produzindo um complexo sistema de transporte, mas significativamente mais 

otimizado na perspetiva do passageiro e do operador. 

A implementação deste sistema de transporte no concelho de Vila do Conde poderia ser 

considerada pelos operadores, uma vez que o Município apresenta os requisitos básicos para 

sua viabilidade: por um lado, além de se assistir ao contínuo crescimento da população, 

verifica-se em simultâneo o crescente envelhecimento da população, o que antecipa maiores 

exigências e restrições de mobilidade. Por outro lado, o território concelhio abrange uma 

extensa área rural, com baixas densidades populacionais, onde, conforme se concluiu neste 

trabalho, em algumas áreas geográficas o transporte rodoviário de itinerário fixo apresenta 

frequências muito reduzidas.  

Por sua vez, na perspetiva do ordenamento do território, a abordagem da problemática 

do uso do solo/transportes, prende-se prioritariamente, por um lado, com a estruturação e 

qualificação dos territórios urbanizados, aproveitando as suas diferentes características e 

potencialidades, nomeadamente as referentes às condições de acessibilidade, e, por outro, 

com a valorização urbanística das infraestruturas de transportes, tanto na sua relação com os 

espaços edificados como na integração e qualificação das próprias redes no sentido de 

reforçar a sua conectividade e potenciar a multimodalidade (IMT, 2011). 

Neste sentido, para atacar os problemas de transportes, o IMT recomenda que no 

âmbito da revisão dos PMOT sejam consideradas as seguintes prioridades: 

1. Desenvolver redes de centralidades articuladas com redes de acessibilidades 

2. Garantir a continuidade intermunicipal das redes de transportes e a articulação entre 

as redes concelhias e as regionais/nacionais 

                                                      
 

11 A Direção-Geral de Energia e Transportes da Comissão Europeia, em 2009, também define os STF como uma forma 
avançada de transporte público, orientado para o utilizador, e caracterizado por itinerários flexíveis e pelo agendamento 
de pequenos / médios veículos que operam em modo de viagem partilhada entre as localidades de embarque e 
desembarque de acordo com as necessidades dos passageiros. 
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3. Conter a expansão urbana em “mancha de óleo”, bem como a edificação dispersa 

em solo rural, estruturando os territórios urbanos fragmentados 

4. Estruturar as redes de acessibilidades e integrar as áreas de baixa densidade de 

ocupação (rurais e periurbanas) articulando-as com as redes de centralidades 

5. Densificar o uso urbano em áreas de acessibilidade (potencial) elevada 

6. Valorizar e integrar urbanisticamente as interfaces de transportes e acessos aos TP 

7. Promover os corredores dedicados a transportes públicos e modos suaves 

8. Desenvolver e qualificar a rede de percursos pedonais 

9. Ordenar a oferta dos diferentes tipos de estacionamento, principalmente o 

residencial, o de emprego e o ocasional de apoio à utilização de comércio e 

serviços.  
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EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DE VILA DO CONDE 

 

 

No âmbito deste relatório foram estudadas e analisadas as dinâmicas territoriais no 

concelho de Vila do Conde no período de vigência do Plano Diretor Municipal, desde a sua 

ratificação pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 166/95, de 12 de dezembro. 

Uma análise realizada num intervalo de tempo compreendido entre o ano de início de 

vigência deste Plano, 1995, e o período atual, permite retirar algumas conclusões relativamente 

ao desempenho do território perante as orientações e princípios de um plano de 

desenvolvimento a nível Concelhio, assim como apontar linhas orientadoras para um 

desenvolvimento futuro sustentável face aos desafios de processos cada vez mais complexos 

de crescimento urbano, social e económico das cidades contemporâneas. 

 

Metodologia 

Recorrendo a peças desenhadas que acompanharam o Plano Diretor Municipal em 1995 

relativas à ocupação do solo nessa mesma data, foi possível obter uma base de comparação 

com elementos relativos à data de 2008. 

As peças em causa, denominadas “Plantas de Ocupação Atual do Solo” (Situação 

Existente) classificavam o solo por Áreas Edificadas, Áreas Industriais, Áreas Arborizadas, 

Áreas Agricultadas e sem Utilização Específica, Áreas de Dunas e Arenosas, Áreas de 

Exploração de Inertes e Equipamentos. Neste estudo foram agregadas as Áreas Edificadas, 

Industriais e de Equipamento como áreas urbanizadas e foram agregadas às Áreas 

Agricultadas as Áreas Sem Utilização Específica. 

Os elementos relativos ao ano de 2008, perímetros urbanos e áreas florestais, 

resultaram dos trabalhos de execução do Plano Municipal de defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI). 

Estes elementos, embora produzidos segundo métodos e processos distintos constituem 

importantes matérias para a observação das dinâmicas ocorridas na ocupação do solo do 

concelho. 

Para a situação atual, foi feita a comparação com a situação verificada em 2017, 

utilizando a atualização da carta de ocupação do solo entretanto elaborada para o PMDFCI. 

Para a atualização deste plano esteva já disponível o levantamento aerofotogramétrico 

elaborado à escala 1/5000 e o respetivo conjunto de ortofotomapas, resultantes de voos 

realizados em 2015, atualizados pelas observações feitas até ao presente no terreno. 

Esta nova carta do uso do solo, embora feita no âmbito do mesmo plano de proteção, 

usa métodos distintos dos de 2008, conduzindo a diferenças no desenho das manchas de 

ocupação que foram aferidas de forma a serem comparáveis. A carta de 2008 foi produzida por 

métodos automáticos, enquanto na atual se faz já o ajuste manual dos polígonos obtidos aos 

limites físicos constantes na cartografia base e no ortofotomapa. 
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As trinta freguesias que constituíam o anterior mapa administrativo do concelho foram 

mantidas na parte inicial do trabalho como unidades territoriais do estudo, por forma a poder 

ser feita a comparação entre os dois momentos temporais considerados. 

 

Análise Geral das áreas urbanizadas, arborizadas, agricultadas e sem utilização 

específica no total do concelho 

Numa primeira abordagem, e comparando os dados referentes a cada uma das datas, 

constata-se que, no concelho, os valores totais de área urbanizada aumentaram 

significativamente neste período, um acréscimo de 43,63%, contrapondo-se a um ligeiro 

decréscimo das Áreas Arborizadas, -14,79%, assim como das Áreas Agricultadas e sem 

Utilização Específica, -0,3%. 

Destas Classes de solo, são as Áreas Agricultadas e sem Utilização Específica aquelas 

mais presentes no território, tanto em 1995 como em 2008, ocupando respetivamente 50,88% 

e 50,73% da área total do concelho de Vila do Conde. Seguem-se as Áreas Arborizadas, com 

36,43% de solo ocupado em 1995 e 31,04% em 2008. Finalmente, as áreas com menor 

expressão no concelho, são as Áreas Urbanizadas com uma extensão de 12,69% em 1995, e 

de 18,23% em 2008. 

 

A - Área Urbanizada 

 

 

 

1. Variação dos valores efetivos das áreas urbanizadas por freguesia, 

(percentagem de variação de 1995 a 2008) 

No ano de 1995, assim como em 2008, era a freguesia de Vila do Conde que mais se 

destacava nos valores de área urbanizada no conjunto das freguesias do concelho. Como 
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áreas urbanizadas foram considerados os edifícios e respetivas áreas circundantes afetas e as 

áreas com arruamentos construídos, lotes ou outras ocupações e atividades de caráter urbano. 

Em 1995 a freguesia de Vila do Conde apresentava 325,05 ha da sua área urbanizada, o 

que representava 17,18% do total urbanizado no concelho. Em 2008, essa percentagem baixou 

para os 15,5%, apesar de um ligeiro crescimento de 29,57% da respetiva área urbanizada com 

o valor de 421,18 ha em 2008. Este facto deveu-se à verificação de crescimentos mais 

significativos noutras localidades. 

As freguesias do concelho de Vila do Conde denotam algumas assimetrias de 

comportamento às solicitações que o desenvolvimento urbano, fruto das mais variadas 

condições particulares de cada uma das freguesias, foi apresentando ao longo do período 

temporal em estudo. 

Com o expressivo valor de 130,16%, a antiga freguesia de Canidelo destaca-se das 

restantes localidades do concelho no que se refere ao crescimento da sua área urbanizada. 

Mesmo sendo uma das localidades com os valores de área urbanizada mais baixa, 18,5 ha em 

1995 e 42,58 ha em 2008, é a localidade que apresenta o maior crescimento neste indicador. 

Fenómenos particulares no desenvolvimento urbano desta localidade podem justificar este 

destaque. Aqui verificou-se a edificação dispersa de algumas unidades industriais de média 

dimensão, assim como a disseminação de várias urbanizações habitacionais em operações 

tanto de loteamento como de parcelamento. 

Fajozes ocupa igualmente um lugar destacado no que se refere ao aumento de área 

edificada por freguesia neste intervalo de tempo, com um crescimento de 88,64%. Em 1995 

esta freguesia apresentava uma área urbanizada de 63,82 ha, enquanto em 2008 atingia já os 

120,39 ha. Fator determinante neste significativo acréscimo em Fajozes demonstrou-se 

essencialmente no desenvolvimento de uma expressiva aglomeração industrial que beneficiou 

de uma privilegiada localização nesta freguesia, primeiro junto à Estrada Nacional nº 13 (EN13) 

e mais tarde beneficiando também do acesso a uma via estruturante, o IC1, mais tarde 

reclassificado como A28. 

Este tipo de aglomeração industrial e de grandes unidades associada a eixos viários 

replicou-se com menor expressão noutras freguesias do concelho, nomeadamente em Modivas 

junto ao nó de acesso da EN13 à A28, onde se destacam uma grande superfície comercial e 

uma outra industrial, e em Árvore, dando seguimento ao aglomerado industrial existente em 

Fajozes. Estas freguesias tiveram aumentos das suas áreas edificadas mais modestos, 39,18% 

em Modivas e 46,86% em Árvore. 

O crescimento mais diminuto verificou-se na freguesia de Azurara. Com um aglomerado 

urbano bastante consolidado, conformado em grande parte pelo Núcleo Histórico de Vila do 

Conde e Azurara, esta freguesia, a segunda mais pequena do concelho, cresceu apenas 

7,56% da sua área urbanizada. 

Vilar, com 25,5% e Bagunte com 26,08% denotam igualmente crescimentos mais 

moderados no concelho. Estas antigas freguesias espelham de certo modo a tendência geral 

das localidades que pela sua interioridade assistem a um crescimento urbano menos intenso. 
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Vila do Conde, sendo a sede do concelho e a freguesia mais urbanizada e fortemente 

consolidada, neste mesmo período não cresceu além dos 30%, ficando-se pelos 29,57%. Aqui 

a urbanização pautou-se essencialmente pela colmatação dos perímetros urbanos já 

existentes, sendo pontuais as manchas urbanas emergentes neste mesmo intervalo temporal. 

Entre as localidades que mais se destacaram surgem Rio Mau e Touguinhó, onde se 

verificaram acréscimos bastante significativos na sua área urbanizada, atingindo os 81,17% em 

Rio Mau e os 64,58% em Touguinhó. Aqui um importante fator de desenvolvimento terá sido a 

proximidade ao nó de acesso à A7, desenvolvendo-se aí um pequeno polo industrial nas 

proximidades do acesso a esta via estruturante, o que também contribuiu para o acréscimo da 

edificação nestas localidades, a par das usuais urbanizações de usos habitacionais, e outras 

unidades dispersas industriais e de equipamentos, que foram pontuando todo o território 

concelhio neste período. 

Fruto da sua localização próxima à cidade de Vila do Conde, Touguinha foi nas últimas 

décadas alvo de forte solicitação habitacional também por parte de quem trabalha na cidade. 

Este facto refletiu-se numa forte urbanização nesta localidade de tipologias habitacionais que 

iam até à habitação multifamiliar, denotando-se um crescimento substancial da sua área 

urbanizada de 58,6%. 

Guilhabreu e Vairão, com um crescimento acima dos 60%, para além de significativas 

urbanizações habitacionais, assistiram à implantação no seu território de alguns equipamentos 

relevantes na área do ensino e investigação no caso de Vairão, nomeadamente o Laboratório 

Nacional de Investigação Veterinária, enquanto em Guilhabreu o crescimento urbano pautou-se 

em grande parte pela fixação de algumas significativas unidades industriais. 

Excluindo Azurara com o menor crescimento do concelho, a pressão urbanística 

verificada nas freguesias litorais refletiu-se num crescimento moderado, a rondar os 40%. Das 

freguesias litorais, Árvore foi a que mais cresceu, 46,86%, em parte devido à já referenciada 

proximidade à zona industrial de Fajozes. 

Apesar de Mindelo apresentar a maior área urbanizada em 1995 das freguesias litorais, 

120,77 ha, fruto de uma acentuada procura de segunda habitação para veraneio nas décadas 

anteriores por parte não só da população de Vila do Conde, mas também pela população de 

concelhos vizinhos, até 2008 Vila Chã e Labruge cresceram ligeiramente mais do que Mindelo, 

40,69% e 38,70% respetivamente, contrariando os 38,04% de Mindelo. 

Das restantes freguesias, apenas Aveleda, Malta, Retorta e Tougues viram aumentada a 

sua área urbanizada acima dos 50%. Retorta, a que mais cresceu deste grupo, 60,84%, 

assistiu nos últimos anos ao desenvolvimento de várias aglomerações habitacionais, 

beneficiando de uma relativa proximidade a Vila do Conde. Foi também na última década que 

em Retorta surgiu o campo de jogos da localidade. Tougues e Malta, localidades já mais 

distantes da sede do concelho, foram igualmente alvos de desenvolvimentos habitacionais na 

sua área urbanizada, com os respetivos crescimentos de 55,72% e 55,34%. Aveleda, assim 

como Vilar do Pinheiro, as freguesias mais a sul do concelho, influenciadas pelas áreas 

industriais limítrofes existentes no concelho da Maia, verificaram afloramentos industriais 
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significativos também neste período, contribuindo para os crescimentos de 55,87% em Aveleda 

e 47,49% em Vilar do Pinheiro. 

As localidades de Arcos, Ferreiró, Fornelo, Gião, Junqueira, Macieira da Maia, Mosteiró, 

Outeiro Maior e Parada, tiveram aumentos nas suas áreas urbanizadas abaixo dos 50%. 

Destas, Arcos, a localidade mais a norte, foi aquela que menos cresceu, enquanto Mosteiró, a 

localidade mais a sul, foi a que apresentou o maior acréscimo da sua área urbanizada. 

 

2. Nível de urbanização por Freguesia (percentagem da freguesia urbanizada 

em 1995 e 2008) 

Conhecer o crescimento urbano de cada uma das freguesias verificado num 

determinado intervalo temporal permite-nos compreender o desempenho individual de cada 

uma das freguesias face ao desenvolvimento local do concelho, enquadrado num panorama 

Regional. A par deste indicador, o nível de urbanização, refletido na percentagem da área das 

freguesias que terá sido urbanizada, permite ao planeamento apurar as reais necessidades do 

território e melhor direcionar as linhas orientadoras do desenvolvimento futuro de cada uma 

delas. 

Pelo nível de urbanização das freguesias facilmente depreendemos aquelas que foram 

alvo de maiores pressões urbanísticas, e mais fortemente densificadas nos últimos anos. 

No concelho de Vila do Conde, excluindo Labruge são as freguesias litorais que se 

apresentam mais fortemente densificadas. Destas, Vila do Conde, como sede e núcleo do 

concelho, sobressai-se claramente de todas as outras com uma densidade urbana de 62,13% 

em 2008. Azurara pelas razões já anteriormente mencionadas, depois de Vila do Conde é a 

freguesia que também em 2008 apresenta maior ocupação urbana relativa, 34,17%. As 

restantes freguesias litorais, Árvore, Mindelo e Vila Chã, igualmente destacadas no concelho 

relativamente a área urbanizada, assistiram a processos de urbanização semelhantes nos 

últimos anos fruto da sua localização litoral, e proximidade a áreas industriais no caso da 

freguesia de Árvore. Destas, Mindelo destaca-se com uma percentagem de área urbanizada 

relativa de 29,05%, seguida de Árvore com 26,68%, e por fim Vila Chã com 24,66%. Labruge, a 

freguesia litoral mais a sul, não ultrapassa os 18,6% da sua área urbanizada.   

Desafiando as freguesias litorais, Vilar do Pinheiro apresenta valores muito semelhantes 

a estas no que respeita à ocupação urbana relativa. No ano de 2008, Vilar do Pinheiro 

sobressaía-se com uma densificação urbana de 28,3% da sua área total. Além de ser uma 

freguesia relativamente pequena, como já fora referido, Vilar do Pinheiro teve forte influência 

das áreas industriais existentes no concelho da Maia. 

Uma manifesta discrepância faz-se notar entre as freguesias do interior norte e do 

interior sul do concelho, separadas pela barreira natural do Rio Ave. A norte, grande parte das 

localidades apresenta valores de área urbanizada em 2008 abaixo dos 10%, enquanto a sul 

todas elas ultrapassam amplamente esse valor. A norte, as localidades de Arcos, Bagunte, 

Outeiro Maior, Parada e Ferreiró apresentam os valores mais baixos de urbanização do 

concelho. Outeiro Maior é mesmo a localidade menos urbanizada do concelho, com apenas 
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5,69% da sua área urbanizada em 2008. O interior norte do concelho é assim a área que mais 

manifesta os sintomas da interioridade a que alguns territórios estão sujeitos, aqui a uma 

escala concelhia, onde as pressões urbanísticas menos se fazem sentir. Escapam a esta 

tendência as localidades de Junqueira, com 16,45% da sua área urbanizada em 2008, que 

assim como Touguinha, com 22,15% de área ocupada, são alvo de maiores investimentos 

urbanísticos consequentes de circunstâncias muito particulares já aqui verificadas. Também 

Touguinhó e Rio Mau, com 15,71% e 11,01% respetivamente, contrariam essa tendência, 

influenciados em parte pelo desenvolvimento de um novo polo industrial nestas localidades 

junto ao nó de acesso à A7. 

Das localidades interiores localizadas a sul do Rio Ave, destacam-se Malta, Modivas e 

Fajozes. 

Malta, sendo a localidade com a menor área do concelho, apresentava 

consequentemente em 2008 valores significativos da sua área urbanizada, fruto do incremento 

aí verificado de significativas áreas habitacionais. 

Modivas e Fajozes, resultado do já referido desenvolvimento industrial e de áreas de 

equipamentos comerciais verificado nestas localidades fomentado pelas privilegiadas 

acessibilidades de que dispõem, demonstram igualmente um acentuado nível de urbanização 

em 2008, ambas com valores ligeiramente acima dos 20%. 

As restantes freguesias deste conjunto apresentam valores bastante semelhantes da sua 

área urbanizada. Nota-se aqui uma variação ascendente novamente para sul, em que as 

freguesias mais próximas dos concelhos vizinhos da Maia e Matosinhos apresentam valores 

mais elevados de urbanização, mais uma vez influenciados por afloramentos industriais no 

seguimento das áreas industriais existentes nesses concelhos, nomeadamente as freguesias 

de Vilar com 17,56%, Aveleda com 16,26% e Guilhabreu com 18,57%. 

Tougues é a antiga freguesia localizada mais a norte e a que menor área urbanizada 

apresenta deste grupo, apenas 10,86%. Fornelo, Gião e Canidelo apresentam valores da sua 

área urbanizada bastante próximos, 11,28%, 12,31% e 12,72%, enquanto Retorta, Macieira da 

Maia, Vairão e Mosteiró apresentam valores ligeiramente mais elevados, todas acima dos 14%. 

Retorta, localidade de pequenas dimensões e próxima à cidade de Vila do Conde, 

apresentava em 2008 14,81% da sua área urbanizada. Macieira da Maia, atravessada por duas 

relevantes Estradas Nacionais da rede viária concelhia, a EN104 e a EN306, desenvolveu uma 

expressiva mancha de urbanização ao longo destas vias, e em particular no cruzamento das 

duas, na área envolvente ao Largo de Vilarinho. Em 2008 15,49% do território desta localidade 

encontrava-se fortemente densificada. 

Dos 14,97% da área edificada de Vairão, parte significativa desenvolve-se nas 

proximidades da EN 318, e é também nesta localidade que surgem alguns equipamentos de 

ensino e investigação ligados às atividades agrícolas e pecuárias, já anteriormente 

referenciados. 

Finalmente mais a sul, em Mosteiró verifica-se de novo a tendência dos territórios mais a 

sul do concelho apresentarem níveis de urbanização mais intensos. A área urbanizada de 



GABINETE DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA DO CONDE     99 
Estudos de enquadramento – Relatório de Avaliação Específica do Ordenamento do Território 

Mosteiró em 2008, ocupando 15,93% da sua área total, desenvolvia-se em grande parte ao 

longo da EM 537-2, englobando ainda algumas estruturas industriais mais recentes mais 

próximas à EN13. 

 

B - Área Arborizada 

 

 

 

3. Variação dos valores efetivos das áreas arborizadas por Freguesia, 

(percentagem de variação de 1995 a 2008) 

A par da urbanização no concelho mostra-se importante estudar o impacto que o 

desenvolvimento urbano do território tem nas áreas arborizadas. 

Como já anteriormente referido, em Vila do Conde verificou-se um ligeiro decréscimo da 

área arborizada no período compreendido entre os anos de 1995 e 2008, mantendo-se, no 

entanto a extensão desta área no concelho substancialmente superior à área urbanizada. Em 

1995 a área arborizada ocupava uma extensão de 36,43% do concelho, enquanto a área 

urbanizada expandia-se por apenas 12,68%. Esta divergência é ligeiramente esbatida em 

2008, com o acréscimo da área urbanizada para 18,23% e o recuo da área arborizada para 

31,04%. 

De todas as freguesias do concelho de Vila do Conde, em apenas três se verificou um 

ligeiro aumento da sua área arborizada, Macieira da Maia com 5,19%, seguindo-se Azurara, 

com um acréscimo de quase 5% da sua área arborizada e finalmente Fornelo, com apenas 

0,31%. A localidade de Arcos viu a sua área arborizada praticamente inalterada neste mesmo 

período. Das restantes localidades, que viram reduzidas as suas áreas arborizadas, destacam-

se Fajozes, Modivas e Touguinhó como aquelas que maiores perdas sofreram. Estas perdas, 

para além da transformação de algumas manchas florestais em solos agrícolas, estão 

diretamente relacionadas com os crescentes níveis de urbanização das localidades, e 

particularmente em Fajozes, Modivas e com menor incidência em Touguinhó, com um 

relevante incremento industrial. 
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Fajozes, onde a implantação de grandes áreas industriais mais se fez sentir, viu em 

2008 diminuída a sua área arborizada em 37,8%, Modivas assistiu a uma redução de 36,99%, 

seguindo-se Touguinhó com uma redução de 33,2%. 

As freguesias do litoral, Mindelo e Labruge, assim como as localidades de Retorta, Rio 

Mau, Touguinha e Vilar do Pinheiro tiveram entre si quebras semelhantes nas suas áreas 

arborizadas, todas elas acima dos 20%. 

Mindelo e Labruge, com diminuições de 26,1% e 27,08% respetivamente, refletem a 

apetência das freguesias litorais para urbanizações residenciais, que a par da conversão das 

áreas florestais em solos agrícolas contribuíram para essa redução. 

Retorta, com uma redução de 32,43%, para além de áreas florestais convertidas em 

solos agrícolas, assistiu igualmente à ocupação de algumas áreas arborizadas por 

urbanizações residenciais que foram pontuando com maior intensidade as localidades 

próximas a Vila do Conde. Também próxima da sede do concelho, Touguinha substituiu 

algumas áreas arborizadas por zonas habitacionais, numa redução de 24,79%, seguindo, no 

entanto a tendência verificada em todo o concelho onde essa redução se fez maioritariamente 

para fins agrícolas. 

Para além do surgimento de áreas muito restritas de caráter industrial próximas ao 

acesso à A7 e de algumas áreas residenciais, Rio Mau deve a redução de 21,81% da sua área 

arborizada uma vez mais e essencialmente à transformação de diversas manchas florestais em 

terrenos de caráter agrícola ou outros. 

Vilar do Pinheiro, freguesia fortemente industrializada pelas circunstâncias já 

anteriormente referidas, vê a sua área arborizada substituída em grande parte por unidades 

industriais, numa redução que atinge na totalidade 22,68%. 

Perdas abaixo dos 20% foram verificadas nas restantes freguesias do concelho, não 

chegando mesmo a ultrapassar os 10% nas localidades de Parada, Vairão, Bagunte, Ferreiró, 

Canidelo e Vila do Conde. 

Estas freguesias do interior do concelho assistiram a alterações muito pouco expressivas 

das suas manchas arborizadas, assim como Vila do Conde. Parada apenas reduziu estas 

áreas em 5,92%, Vairão 6,17%, e Bagunte, Canidelo, Ferreiró e Vila do Conde, aproximam-se 

de uma redução de 10%. A freguesia de Vila do Conde, como o núcleo urbano do concelho, já 

em 1995 apresentava uma área florestal muito reduzida, de 22,13 ha, o que representava 

apenas 3,26% da sua área total. Em 2008 com uma redução de 9,72% passa a ter apenas 

19,89 ha de área arborizada, correspondendo a 2,95% da sua área total. 

Outeiro Maior é a que mais se aproxima da redução de 20%, com 19,39%. Uma parte 

significativa da área arborizada suprimida nesta localidade localiza-se onde hoje passa o 

traçado da A7. Outras áreas mais expressivas outrora florestais apresentam-se hoje como 

terrenos agrícolas. 

Árvore, pelas razões já anteriormente descritas no que respeita à evolução urbana, 

demonstra à imagem da grande maioria das freguesias do concelho uma evolução das áreas 

arborizadas inversa às áreas urbanizadas, numa redução de 16,38%. À semelhança de Árvore, 
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Aveleda é igualmente pontuada por áreas industriais que foram contribuindo para a diminuição 

da sua área arborizada. Aqui o decréscimo foi de 16,73%. Nas proximidades de Aveleda, 

grande parte das áreas florestais existentes em 1995 que em 2008 desapareceram na 

localidade de Vilar, foram transformadas em solos agrícolas, e muito pontualmente ocupadas 

por unidades industriais, residenciais ou outros usos. Em Vilar a mancha florestal apresentava 

em 2008 uma área diminuída em 15,27% em relação ao ano de 1995. 

As localidades de Gião, Guilhabreu, Junqueira, Malta, Mosteiró, Tougues e Vila Chã 

foram alvo de reduções menos significativas das suas áreas arborizadas, apenas Malta tendo 

ultrapassado ligeiramente os 15%. A extinção de algumas áreas arborizadas nestas 

localidades deveu-se sobretudo ao desenvolvimento de atividades agrícolas ou outras não 

construtivas em terrenos originalmente arborizados. Outras particularidades contribuíram 

igualmente para o desaparecimento de algumas áreas florestais nestas localidades, 

nomeadamente o atravessamento da A7 na localidade de Junqueira, a implantação de 

algumas unidades industriais, principalmente em Guilhabreu, a superfície comercial situada 

junto ao nó de Modivas e algumas urbanizações habitacionais que foram ocupando essas 

áreas arborizadas. 

 

4. Valores efetivos das áreas arborizadas por Freguesia, (ha em 1995 e 2008) 

Quanto a áreas arborizadas efetivas, as freguesias em Vila do Conde que se distinguem 

com as áreas mais elevadas são precisamente as localidades às maiores antigas freguesias do 

concelho, Bagunte e Rio Mau. Bagunte era no ano de 1995 a freguesia que de maior área 

arborizada dispunha, mais precisamente 437,52 ha, mantendo a mesma posição de destaque 

em 2008 com 396,1 ha. Com valores próximos aos de Bagunte, seguia-se Rio Mau, que da 

área de 418,83 ha que apresentava em 1995, mantinha em 2008 327,47 ha. 

Fornelo, ocupando igualmente os lugares cimeiros no que respeita à área total 

arborizada das localidades, era em 1995 aquela que apresentava a terceira maior área 

arborizada do concelho, 334,87 ha, posição que manteve em 2008 como uma das localidades 

que apresentou ganhos destas áreas, com 335,9 ha. 

Na condição oposta encontram-se Vila do Conde e Azurara como as freguesias que 

menores áreas arborizadas apresentam. Mesmo apresentando o segundo maior crescimento 

destas áreas, Azurara era em 1995 a freguesia que possuía a menor área arborizada, apenas 

19,44 ha, seguindo-se Vila do Conde com 22,13 ha, invertendo-se as posições em 2008 com 

Vila do Conde a reduzir a sua área arborizada para 19,98 ha e Azurara a aumentar para 20,41 

ha. Touguinha segue-se a estas localidades como a terceira com a menor área arborizada do 

concelho. Parte da área de 50,62 ha aí existente em 1995 é transformada em solo agrícola ou 

ocupada por urbanizações essencialmente habitacionais, conservando-se 38,07 ha de área 

arborizada em 2008. 

Analisando o mapa de Vila do Conde, verifica-se que é especialmente o interior do 

concelho que mantém as áreas arborizadas mais extensas, de que são exemplo as localidades 
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de Ferreiró, Guilhabreu ou Macieira da Maia, todas elas com valores acima dos 250 ha no ano 

de 1995, apenas Guilhabreu tendo baixado desse valor em 2008, para 236,92 ha. 

Contrariando esta tendência, devido também à sua reduzida dimensão, algumas 

freguesias interiores ostentam áreas arborizadas mais reduzidas, nomeadamente Malta e 

Mosteiró, com áreas de 51,72 ha em 1995 e 43,91 ha em 2008 e 100,09 ha e 85,75 ha nos 

mesmos anos respetivamente. 

As freguesias litorais apresentam áreas arborizadas sensivelmente mais modestas. Vila 

do Conde e Azurara, já anteriormente referenciadas como as freguesias com menores áreas 

arborizadas do concelho, devem este facto à densa urbanização, principalmente no caso de 

Vila do Conde, e à reduzida dimensão da freguesia e o predomínio de terrenos agrícolas no 

caso de Azurara. 

Freguesias litorais como Árvore e Mindelo dispõem ainda hoje de áreas arborizadas 

significativas, correspondentes essencialmente à antiga Reserva Ornitológica de Mindelo, hoje 

Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo. Esta área 

beneficiou de uma imagem e de um estatuto que salvaguardou uma importante mancha 

florestal até aos dias de hoje nestas freguesias em particular. Árvore apresenta ainda uma 

significativa área florestal a nascente da A28, conferindo-lhe uma área arborizada total de 

222,39 ha em 1995, reduzida para 185,96 ha em 2008. 

Mindelo, apesar da área arborizada incluída na Reserva, assistiu a uma forte pressão 

urbanística nas últimas décadas como fora já anteriormente referido. Aqui, a área arborizada 

ocupa em 2008 apenas 93,31 ha dos 126,26 ha existentes em 1995. 

Vila Chã e Labruge, apesar de algumas quebras nas áreas arborizadas neste período, 

mantêm ainda em 2008 importantes áreas florestais. Dos 158,31 ha que Vila Chã apresentava 

em 1995, mantém 136,93 ha em 2008, e Labruge que em 1995 detinha 145,48 ha de área 

arborizada, apresenta em 2008 106,08 ha.  

 

5. Arborização relativa por Freguesia (percentagem da freguesia arborizada 

em 1995 e 2008) 

Relacionando a dimensão de cada localidade com a área ocupada por manchas 

arborizadas, são as localidades interiores de Ferreiró e Parada que se distinguem nos valores 

de área arborizada relativa. No ano de 1995, era Ferreiró aquela que ostentava a maior 

percentagem de área arborizada no conjunto das localidades, num total de 59,34% da sua 

área, seguindo-se Parada com 58,32%. Em 2008 estas localidades trocam posições, passando 

Parada a ocupar a posição de destaque nos valores de área arborizada relativa, com o valor de 

54,87% e Ferreiró com 53,72%. 

Opostamente, as freguesias com as menores áreas arborizadas relativas são igualmente 

as freguesias com as menores áreas arborizadas efetivas, Vila do Conde e Azurara. Vila do 

Conde, sede do concelho e a freguesia mais densamente urbanizada, é, sem dúvida, a 

freguesia que menor área arborizada relativa apresenta no concelho, apenas 3,26% da sua 

área em 1995, baixando para 2,95% em 2008. De seguida, Azurara com uma área arborizada 
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de 8,98% do seu território em 1995 assistiu a um ligeiro acréscimo em 2008 para uma área que 

ocupava 9,43% do seu total. 

Touguinha apresenta igualmente valores abaixo dos 20% da sua área arborizada já em 

1995, reduzindo-a para 11,83% em 2008, apresentando-se de igual modo como uma das 

localidades que menor área arborizada mantém.  

As restantes localidades apresentam uma considerável variação de valores que advém 

da natural distribuição dos maciços arbóreos pelo concelho. 

Acima dos 40% de área arborizada mantinham-se em 1995 as localidades de Bagunte, 

Canidelo, Fornelo, Gião, Guilhabreu, Macieira da Maia, Outeiro Maior e Rio Mau, apenas 

baixando dessa fasquia em 2008 as localidades de Gião, Guilhabreu, Outeiro Maior e Rio Mau. 

Muito próximo dos 40%, as localidades de Arcos, Fajozes e Modivas tiveram 

desenvolvimentos divergentes no que respeita a áreas arborizadas relativas. Árvore manteve 

praticamente inalterável a mancha florestal no período compreendido entre 1995 e 2008, 

conservando 38% da sua área arborizada. Fajozes e Modivas, com percentagens ligeiramente 

inferiores assistiram a quebras consideráveis em 2008, fruto de fatores já anteriormente 

referidos que se prendem em grande parte com o incremento industrial e comercial aí 

localizado. 

Fajozes reduziu de 37,74% da sua área que estaria arborizada em 1995 para apenas 

23,47% em 2008. Quanto a Modivas, a redução deu-se de 36,43% para 22,96% no mesmo 

intervalo temporal. 

Aveleda, que tem uma área significativa do seu território ocupada pela infraestrutura 

aeroportuária Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Vilar e Vilar do Pinheiro, partilhando algumas 

manchas florestais apresentam desenvolvimentos semelhantes nestes indicadores. Aveleda 

reduziu de 29,15% de área arborizada em 1995 para 24,28% em 2008, Vilar de 34,38% para 

29,13% e Vilar do Pinheiro de 27,17% para 21,01%. 

De notar ainda que as freguesias litorais Árvore e Vila Chã apresentavam percentagens 

ligeiramente acima dos 30% em 1995, 33,9% e 32,89% respetivamente, tendo baixado desse 

mesmo valor em 2008, para 28,35% em Árvore e 28,45% em Vila Chã. Valores ainda mais 

baixos demonstravam em 1995 Mindelo e Labruge, tendo ambas em 2008 presenciado 

reduções significativas destas percentagens. 

Mindelo que em 1995 tinha apenas 22% da sua área arborizada, vê em 2008 essa área 

reduzida para 16,26%, enquanto Labruge dos 28,69% ocupados por manchas arbóreas em 

1995, apenas apresenta 20,92% da sua área arborizada no ano de 2008. 

As restantes localidades, Junqueira, Malta, Mosteiró, Retorta, Tougues, Touguinhó e 

Vairão, variam as suas áreas arborizadas relativas no período compreendido entre 1995 e 

2008 em percentagens próximas dos 20 e dos 30%, sendo Tougues aquela que se destaca 

com as percentagens mais elevadas, 35,31% e 30,83% em 1995 e 2008 respetivamente, e 

Malta a localidade com os menores valores, 24,34% e 20,67%. 
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C - Área Agricultada e sem utilização específica 

 

 

 

6. Variação dos valores efetivos das áreas agricultadas e sem utilização 

específica por Freguesia, (percentagem de variação de 1995 a 2008) 

Por fim, as Áreas Agricultadas e sem Utilização Específica mantiveram-se praticamente 

inalteradas no que se refere à área abrangida entre 1995 e 2008. Neste período de tempo 

apenas se verificou um ínfimo decréscimo de 0,3%. Às áreas desta classe de solo resultantes 

de extinções de manchas arbóreas foram-se contrapondo as áreas ocupadas com novas 

urbanizações, daí resultando pequenas oscilações nos valores totais das Áreas Agricultadas e 

sem Utilização Específica no concelho. 

Do total das localidades de Vila do Conde, 14 delas viram estas áreas ampliadas, a 

saber; Bagunte, Fajozes, Ferreiró, Gião, Junqueira, Labruge, Modivas, Outeiro Maior, Parada, 

Retorta, Rio Mau, Tougues, Touguinhó e Vilar. Em todas as restantes localidades estas áreas 

viram-se reduzidas. 

A maior redução destas áreas verificou-se na freguesia de Vila do Conde, uma redução 

que atingiu os 28,42%. Verificou-se aqui a ocupação de solos outrora marcados por usos 

agrícolas ou outros indeterminados essencialmente por novas urbanizações. 

Outras localidades onde se verificaram maiores reduções destas classes de solo, 

embora não tão significativas como as de Vila do Conde, foram Macieira da Maia, com 12,08%, 

Fornelo, 8,4% e Malta, 7,89%. As restantes diminuições destas áreas pelas localidades terão 

sido pouco expressivas, variando entre o mínimo de 0,44% de Mosteiró e o máximo de 6,83% 

em Vairão. 

Pelo contrário, o maior crescimento destas áreas deu-se na localidade de Modivas, onde 

teve igualmente lugar a segunda maior redução de áreas arborizadas do concelho, podendo 
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daqui depreender-se que grande parte das áreas arborizadas foram transformadas em solos 

agricultados e sem utilização específica. 

Outeiro Maior procede a Modivas ao apresentar o segundo maior aumento destas áreas, 

com um crescimento de 15,77%. Fator já referenciado que contribuiu para a redução da área 

arborizada nesta localidade, e que contribuiu diretamente para o aumento das Áreas 

Agricultadas e sem Utilização Específica foi a passagem da infraestrutura viária constituída 

pela A7, onde existia uma densa área arborizada nesta localidade. 

Retorta e Fajozes surgem com aumentos destas áreas ligeiramente acima dos 9%, com 

9,3% e 9,27% respetivamente, devendo estes crescimentos essencialmente ao 

desaparecimento de grandes áreas arborizadas. Fajozes surge mesmo como a freguesia que 

apresenta a maior redução da sua área arborizada. A redução mais significativa desta área 

arborizada deveu-se também aqui à sua substituição por áreas agricultadas e sem utilização 

específica, tendo ainda parte dela sido ocupada por áreas industriais, como já anteriormente 

fora verificado. 

Das restantes localidades que viram as suas áreas agricultadas e sem utilização 

específica ampliadas, Ferreiró, Rio Mau e Touguinhó ultrapassaram a marca dos 8%, enquanto 

as sobrantes apresentam aumentos que variam entre os 1,03% de Tougues e os 6,1% de 

Bagunte. 

 

7. Valores efetivos das áreas agricultadas e sem utilização específica por 

Freguesia, (ha em 1995 e 2008) 

Quanto a área total disponível para usos agrícolas ou sem utilização específica por 

freguesia, Rio Mau, igualmente a maior localidade do concelho, destaca-se das demais com a 

área mais expressiva do concelho, 509,34 ha em 1995 e 551,94 ha em 2008. 

Os valores mais próximos aos de Rio Mau são apresentados pelas localidades de 

Bagunte, 423,83 ha em 1995 e 449,68 ha em 2008, e Junqueira, 374,64 ha em 1995 e 383,16 

ha em 2008, sendo consequentemente estas três localidades aquelas que apresentam maior 

disponibilidade para as atividades agrícolas. 

Arcos, Árvore, Fajozes, Labruge, Mindelo e Vila do Conde, apresentavam em 1995, 

2008, ou em alguns casos nestas duas datas valores de áreas agricultadas ou sem utilização 

específica acima dos 330 ha. Verificamos assim que a distribuição destas áreas faz-se de certa 

forma equitativamente pelas freguesias interiores e litorais, embora os valores mais elevados 

sejam verificados no interior do concelho. 

Parada, a terceira localidade mais pequena de Vila do Conde apresenta as áreas mais 

reduzidas deste indicador em ambas as datas, 109,7 ha em 1995 e 113,73 ha em 2008. 

Azurara e Malta, a segunda e a mais pequena localidade respetivamente, apresentam as 

restantes áreas agricultadas ou sem utilização específica mais reduzidas no concelho, 128,21 

ha e 128,34 ha em 1995 e 122,04 ha e 118,21 ha em 2008. 
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Praticamente todas as restantes localidades surgem com áreas agrícolas ou com usos 

indeterminados acima dos 200 ha, à exceção de Ferreiró, Mosteiró, Retorta em 1995, Tougues 

e Vilar do Pinheiro em 2008. 

 

8. Áreas agricultadas e sem utilização específica relativas por Freguesia 

(percentagem da freguesia ocupada por estas áreas em 1995 e 2008) 

As percentagens da área total das freguesias ocupadas por solos agricultados e sem 

utilização específica demonstram uma equidade substancial na dispersão destas áreas na 

grande maioria das localidades de Vila do Conde. 

Touguinha é a localidade do concelho que apresenta a maior extensão da sua área 

ocupada por áreas agricultadas e sem utilização específica, tanto em 1995 como em 2008, 

com os valores de 70,3% e 66,02%. Com valores relativamente próximos seguem-se as 

localidades de Retorta e Touguinhó. Retorta que em 1995 dispunha de 57,14% da sua área 

para usos agrícolas e outros indeterminados, vê esse valor crescer para 62,46% em 2008. 

Touguinhó assiste a um desenvolvimento destes valores muito semelhante aos de Retorta. No 

ano de 1995, estas áreas estendiam-se por 57,03% da localidade, ampliando a sua extensão 

em 2008 para 61,96%. 

Grande parte das restantes freguesias apresentava tanto em 1995 como em 2008 mais 

de metade da sua área ocupada por usos agrícolas ou outros indeterminados. Abaixo dos 50% 

de área ocupada apenas as localidades de Árvore, Bagunte, Canidelo, Ferreiró, Fornelo, 

Guilhabreu, Macieira da Maia, Modivas em 1995, Outeiro Maior em 1995, Parada, Vila Chã e 

Vila do Conde. 

 

Conclusões 

As transformações mais significativas ocorridas no território concelhio no período 

compreendido entre 1995 e 2008 deram-se nas áreas urbanizadas. Localidades como 

Canidelo, Fajozes e Rio Mau, apesar de assistirem a aumentos destas áreas na ordem dos 

130%, 88% e 81% respetivamente, em valores relativos não se apresentam relevantes se 

atendermos aos correspondentes valores absolutos. 

As áreas mais expressivas na globalidade do concelho em quantidades absolutas 

continuam, no entanto, a ser as Áreas Arborizadas e Agricultadas ou sem utilização específica. 

Apenas a freguesia de Vila do Conde apresentava em 2008 mais de metade da sua área 

urbanizada, com uns expressivos 62,13% da sua área ocupada por edificação, remetendo-se 

aí as áreas arborizadas a uns diminutos 2,95% e as áreas agricultadas e sem utilização 

específica a 34,92% da sua extensão. Em todas as restantes localidades as áreas urbanizadas 

não chegam aos 35%, prevalecendo aí as áreas arborizadas e agricultadas ou sem uso 

específico. Juntas, estas últimas classes de solo ocupam nessas mesmas localidades áreas 

que ultrapassam largamente os 50%. A localidade de Outeiro Maior é aquela que apresenta a 

soma mais elevada destas duas áreas, 96,05% em 1995 e 94,31% em 2008, remetendo-se a 
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mancha urbanizada a uma área que ocupava apenas 3,95% em 1995 e 5,69% do seu território 

em 2008.  
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Tabelas (mapa administrativo anterior a 2013) 

Tabela 1 - Áreas Urbanizadas 
Localidades: Áreas 

Urbanizadas 
1995 (ha) 

Percentagem 
Área Edificada 

1995 

Áreas 
Urbanizadas 

2008 (ha) 

Percentagem 
Área Edificada 

2008 

Variação 
Áreas 

Edificadas % 
Arcos 37,44 6,44% 51,4 8,84% 37,29% 
Árvore 119,2 18,17% 175,06 26,68% 46,86% 
Aveleda 38,61 10,43% 60,18 16,26% 55,87% 
Azurara 68,75 31,77% 73,95 34,17% 7,56% 
Bagunte 59,7 6,48% 75,27 8,17% 26,08% 
Canidelo 18,5 5,53% 42,58 12,72% 130,16% 
Fajozes 63,82 10,70% 120,39 20,19% 88,64% 
Ferreiró 26,4 5,37% 38,56 7,84% 46,06% 
Fornelo 51,6 8,21% 70,89 11,28% 37,38% 
Gião 49,59 8,77% 69,67 12,31% 40,49% 
Guilhabreu 74,68 11,56% 119,95 18,57% 60,62% 
Junqueira 82,99 12,15% 112,32 16,45% 35,34% 
Labruge 68,01 13,41% 94,33 18,60% 38,70% 
Macieira da Maia 69,7 11,76% 91,79 15,49% 31,69% 
Malta 32,42 15,26% 50,36 23,70% 55,34% 
Mindelo 120,77 21,04% 166,71 29,05% 38,04% 
Modivas 59,5 14,51% 82,81 20,20% 39,18% 
Mosteiró 33,45 10,98% 48,54 15,93% 45,11% 
Outeiro Maior 18,85 3,95% 27,11 5,69% 43,82% 
Parada 13,82 4,66% 20,02 6,76% 44,86% 
Retorta 29,52 9,21% 47,48 14,81% 60,84% 
Rio Mau 60,07 6,08% 108,83 11,01% 81,17% 
Tougues 23,33 6,98% 36,33 10,86% 55,72% 
Touguinha 44,93 13,96% 71,26 22,15% 58,60% 
Touguinhó 43 9,54% 70,77 15,71% 64,58% 
Vairão 41,08 8,99% 68,43 14,97% 66,58% 
Vila Chã 84,37 17,53% 118,7 24,66% 40,69% 
Vila do Conde 325,05 47,95% 421,18 62,13% 29,57% 
Vilar 59,92 13,99% 75,2 17,56% 25,50% 
Vilar do Pinheiro 72,6 19,19% 107,08 28,30% 47,49% 

 
 
Tabela 2 - Áreas Arborizadas 

Localidades: Áreas 
Arborizadas 

1995 (ha) 

Percentagem 
Área Arborizada 

1995 

Áreas 
Arborizadas 

2008 (ha) 

Percentagem 
Área Arborizada 

2008 

Variação Áreas 
Arborizadas % 

Arcos 222,95 38,34% 222,91 38,34% -0,02% 
Árvore 222,39 33,90% 185,96 28,35% -16,38% 
Aveleda 107,91 29,15% 89,86 24,28% -16,73% 
Azurara 19,44 8,98% 20,41 9,43% 4,99% 
Bagunte 437,52 47,50% 396,1 43,01% -9,47% 
Canidelo 187,74 56,10% 169,74 50,72% -9,59% 
Fajozes 225,01 37,74% 139,95 23,47% -37,80% 
Ferreiró 291,93 59,34% 264,28 53,72% -9,47% 
Fornelo 334,87 53,29% 335,9 53,45% 0,31% 
Gião 230,95 40,82% 205,09 36,25% -11,20% 
Guilhabreu 276,53 42,82% 236,92 36,68% -14,32% 
Junqueira 225,14 32,97% 187,29 27,43% -16,81% 
Labruge 145,48 28,69% 106,08 20,92% -27,08% 
Macieira da Maia 237,81 40,13% 250,16 42,21% 5,19% 
Malta 51,72 24,34% 43,91 20,67% -15,10% 
Mindelo 126,26 22,00% 93,31 16,26% -26,10% 
Modivas 149,33 36,43% 94,1 22,96% -36,99% 
Mosteiró 100,09 32,84% 85,75 28,14% -14,33% 
Outeiro Maior 228,79 48,00% 184,42 38,69% -19,39% 
Parada 172,82 58,32% 162,59 54,87% -5,92% 
Retorta 107,91 33,65% 72,91 22,74% -32,43% 
Rio Mau 418,83 42,38% 327,47 33,14% -21,81% 
Tougues 118,09 35,31% 103,1 30,83% -12,69% 
Touguinha 50,62 15,73% 38,07 11,83% -24,79% 
Touguinhó 150,61 33,43% 100,61 22,33% -33,20% 
Vairão 157,3 34,42% 147,6 32,30% -6,17% 
Vila Chã 158,31 32,89% 136,93 28,45% -13,51% 
Vila do Conde 22,13 3,26% 19,98 2,95% -9,72% 
Vilar 147,22 34,38% 124,74 29,13% -15,27% 
Vilar do Pinheiro 102,8 27,17% 79,49 21,01% -22,68% 
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Tabela 3 - Áreas Agricultadas e sem uso específico 
Localidades: Áreas 

Agricultadas e 
sem uso 

específico 
1995 (ha) 

Percentagem 
Áreas 

Agricultadas e 
sem uso 

específico 1995 

Áreas 
Agricultadas e 

sem uso 
específico 
2008 (ha) 

Percentagem 
Áreas 

Agricultadas e 
sem uso 

específico 2008 

Variação Áreas 
Agricultadas e 

sem uso 
específico % 

Arcos 321,06 55,22% 307,14 52,82% -4,34% 
Árvore 314,45 47,93% 295,02 44,97% -6,18% 
Aveleda 223,65 60,42% 220,13 59,47% -1,57% 
Azurara 128,21 59,25% 122,04 56,40% -4,81% 
Bagunte 423,83 46,02% 449,68 48,82% 6,10% 
Canidelo 128,4 38,37% 122,32 36,55% -4,74% 
Fajozes 307,35 51,55% 335,84 56,33% 9,27% 
Ferreiró 173,62 35,29% 189,11 38,44% 8,92% 
Fornelo 241,95 38,50% 221,63 35,27% -8,40% 
Gião 285,21 50,41% 290,99 51,43% 2,03% 
Guilhabreu 294,66 45,62% 289 44,75% -1,92% 
Junqueira 374,64 54,87% 383,16 56,12% 2,27% 
Labruge 293,58 57,90% 306,66 60,48% 4,46% 
Macieira da 
Maia 

285,14 48,11% 250,7 42,30% -12,08% 

Malta 128,34 60,40% 118,21 55,63% -7,89% 
Mindelo 326,84 56,95% 313,85 54,69% -3,97% 
Modivas 201,1 49,06% 233,02 56,84% 15,87% 
Mosteiró 171,21 56,18% 170,46 55,93% -0,44% 
Outeiro Maior 229,02 48,05% 265,13 55,62% 15,77% 
Parada 109,7 37,02% 113,73 38,38% 3,67% 
Retorta 183,23 57,14% 200,27 62,46% 9,30% 
Rio Mau 509,34 51,54% 551,94 55,85% 8,36% 
Tougues 192,98 57,71% 194,97 58,30% 1,03% 
Touguinha 226,2 70,30% 212,42 66,02% -6,09% 
Touguinhó 256,97 57,03% 279,2 61,96% 8,65% 
Vairão 258,6 56,59% 240,95 52,73% -6,83% 
Vila Chã 238,65 49,58% 225,7 46,89% -5,43% 
Vila do Conde 330,7 48,78% 236,72 34,92% -28,42% 
Vilar 221,02 51,62% 228,22 53,30% 3,26% 
Vilar do 
Pinheiro 

202,96 53,64% 191,79 50,69% -5,50% 
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Tabelas (mapa administrativo posterior a 2013) 

 

Após a reformulação do mapa administrativo do concelho, publicada em 2013, 16 das 30 

freguesias originais do concelho agruparam-se em 7 uniões de freguesia. Nas 21 unidades 

territoriais resultantes, para populações mais aproximadas, temos agora áreas de freguesia de 

maior dimensão em algumas das uniões, com consequentes áreas florestais e agricultadas 

também superiores, conforme se verifica nas tabelas a seguir expostas. 

Tabela 4 - Áreas Urbanizadas 

Freguesias: Áreas 
Urbanizadas 

1995 

Percentagem 
Área Edificada 

1995 

Áreas 
Urbanizadas 

2008 

Percentagem 
Área Edificada 

2008 

Variação 
Áreas 

Edificadas % 

Árvore 119,2 18,17% 175,06 26,68% 46,86% 

Aveleda 38,61 10,43% 60,18 16,26% 55,87% 

Azurara 68,75 31,77% 73,95 34,17% 7,56% 

Fajozes 63,82 10,70% 120,39 20,19% 88,64% 

Gião 49,59 8,77% 69,67 12,31% 40,49% 

Guilhabreu 74,68 11,56% 119,95 18,57% 60,62% 

Junqueira 82,99 12,15% 112,32 16,45% 35,34% 

Labruge 68,01 13,41% 94,33 18,60% 38,70% 

Macieira da Maia 69,7 11,76% 91,79 15,49% 31,69% 

Mindelo 120,77 21,04% 166,71 29,05% 38,04% 

Modivas 59,5 14,51% 82,81 20,20% 39,18% 

U.F. de Bagunte, Ferreiró, 
Outeiro Maior e Parada 118,77 5,43% 160,96 7,36% 35,52% 

U.F. de Fornelo e Vairão 92,68 8,54% 139,32 12,84% 50,32% 

U.F. de Malta e Canidelo 50,92 9,31% 92,94 16,99% 82,52% 

U.F. de Retorta e Tougues 52,85 8,07% 83,81 12,79% 58,58% 

U.F. de Rio Mau e Arcos 97,51 6,21% 160,23 10,21% 64,32% 

U.F. de Touguinha e 
Touguinhó 87,93 11,39% 142,03 18,39% 61,53% 

U.F. de Vilar e Mosteiró 93,37 12,74% 123,74 16,88% 32,53% 

Vila Chã 84,37 17,53% 118,7 24,66% 40,69% 

Vila do Conde 325,05 47,95% 421,18 62,13% 29,57% 

Vilar do Pinheiro 72,6 19,19% 107,08 28,30% 47,49% 

 
Tabela 5 - Áreas Arborizadas 

Freguesias: Áreas 
arborizadas 

1995 

Percentagem 
Área 

Arborizada 
1995 

Áreas 
arborizadas 

2008 

Percentagem 
Área 

Arborizada 
2008 

Variação 
Áreas 

Arborizadas % 

Árvore 222,39 33,90% 185,96 28,35% -16,38% 

Aveleda 107,91 29,15% 89,86 24,28% -16,73% 

Azurara 19,44 8,98% 20,41 9,43% 4,99% 

Fajozes 225,01 37,74% 139,95 23,47% -37,80% 

Gião 230,95 40,82% 205,09 36,25% -11,20% 

Guilhabreu 276,53 42,82% 236,92 36,68% -14,32% 

Junqueira 225,14 32,97% 187,29 27,43% -16,81% 

Labruge 145,48 28,69% 106,08 20,92% -27,08% 



GABINETE DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA DO CONDE     111 
Estudos de enquadramento – Relatório de Avaliação Específica do Ordenamento do Território 

Macieira da Maia 237,81 40,13% 250,16 42,21% 5,19% 

Mindelo 126,26 22,00% 93,31 16,26% -26,10% 

Modivas 149,33 36,43% 94,1 22,96% -36,99% 

U.F. de Bagunte, Ferreiró, 
Outeiro Maior e Parada 1131,06 51,74% 1007,39 46,08% -10,93% 

U.F. de Fornelo e Vairão 492,17 45,34% 483,5 44,55% -1,76% 

U.F. de Malta e Canidelo 239,46 43,77% 213,65 39,05% -10,78% 

U.F. de Retorta e Tougues 226 34,50% 176,01 26,87% -22,12% 

U.F. de Rio Mau e Arcos 641,78 40,89% 550,38 35,06% -14,24% 

U.F. de Touguinha e 
Touguinhó 201,23 26,05% 138,68 17,96% -31,08% 

U.F. de Vilar e Mosteiró 247,31 33,74% 210,49 28,72% -14,89% 

Vila Chã 158,31 32,89% 136,93 28,45% -13,51% 

Vila do Conde 22,13 3,26% 19,98 2,95% -9,72% 

Vilar do Pinheiro 102,8 27,17% 79,49 21,01% -22,68% 

 

Tabela 6 - Áreas Agricultadas e sem uso específico 

Freguesias: Áreas 
agricultadas e 

sem uso 
específico 

1995 

Percentagem 
Áreas 

agricultadas e 
sem uso 

específico 
1995 

Áreas 
agricultadas e 

sem uso 
específico 

2008 

Percentagem 
Áreas 

agricultadas e 
sem uso 

específico 
2008 

Variação 
Áreas 

Agricultadas e 
sem uso 

específico % 

Árvore 314,45 47,93% 295,02 44,97% -6,18% 

Aveleda 223,65 60,42% 220,13 59,47% -1,57% 

Azurara 128,21 59,25% 122,04 56,40% -4,81% 

Fajozes 307,35 51,55% 335,84 56,33% 9,27% 

Gião 285,21 50,41% 290,99 51,43% 2,03% 

Guilhabreu 294,66 45,62% 289 44,75% -1,92% 

Junqueira 374,64 54,87% 383,16 56,12% 2,27% 

Labruge 293,58 57,90% 306,66 60,48% 4,46% 

Macieira da Maia 285,14 48,11% 250,7 42,30% -12,08% 

Mindelo 326,84 56,95% 313,85 54,69% -3,97% 

Modivas 201,1 49,06% 233,02 56,84% 15,87% 

U.F. de Bagunte, Ferreiró, 
Outeiro Maior e Parada 936,17 42,83% 1017,65 46,55% 8,70% 

U.F. de Fornelo e Vairão 500,55 46,12% 462,58 42,62% -7,59% 

U.F. de Malta e Canidelo 256,74 46,93% 240,53 43,96% -6,31% 

U.F. de Retorta e Tougues 376,21 57,43% 395,24 60,34% 5,06% 

U.F. de Rio Mau e Arcos 830,4 52,90% 859,08 54,73% 3,45% 

U.F. de Touguinha e 
Touguinhó 483,17 62,56% 491,62 63,65% 1,75% 

U.F. de Vilar e Mosteiró 392,23 53,52% 398,68 54,40% 1,64% 

Vila Chã 238,65 49,58% 225,7 46,89% -5,43% 

Vila do Conde 330,7 48,78% 236,72 34,92% -28,42% 

Vilar do Pinheiro 202,96 53,64% 191,79 50,69% -5,50% 
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D - Análise espacial das mudanças de categoria de uso – transformações recentes 

 

 

A observação das transformações em cartas do concelho dá uma rápida perceção de 

conjunto e algumas indicações sobre a natureza e a causa dos fenómenos ocorridos. Numa 

primeira abordagem, foram isoladas as três categorias de uso do solo – urbano, florestal e 

agrícola – e feita a comparação direta entre os dois momentos, a situação em 1995 e a 

situação atual. Para estes cartogramas foi agora usada a planta do uso do solo de 2017, 

elaborada para a atualização do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI), com a metodologia entretanto estabelecida pelo regulamento técnico de 2009. 

Cartogramas da distribuição das áreas urbanizadas em 1995 e em 2017 

 

    

Para além da previsível expansão que se observa em todos os tipos de mancha (cidade, 

litoral, interior, etc.), pode-se constatar, numa análise mais específica: 

• O aparecimento e consolidação dos polígonos industriais. Em 1995, as unidades industriais 

de maior dimensão concentravam-se, ainda, na própria cidade de Vila do Conde; 

• O forte crescimento das povoações do litoral, a cidade em primeiro lugar e em seguida as 

povoações balneares de Mindelo, Árvore e Labruge; 

• Uma distribuição homogénea dos crescimentos por todo o concelho interior, de norte a sul. 
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Cartogramas da distribuição das áreas arborizadas em 1995 e em 2017 

 

 

Destes cartogramas destacam-se os seguintes aspetos: 

• As reduções das manchas são generalizadas, constatando-se também mudanças de forma 

que denotam cortes e expansões e uma grande dinâmica que ocorre sobretudo na periferia 

das manchas. 

• Os maciços que acompanham o Rio Ave demonstram maior estabilidade que os das zonas 

elevadas do relevo. 

• O número de bosquetes e pequenos maciços reduz-se por todo o concelho. 

A redução na área arborizada tem uma expressão em planta superior à que se observa 

na paisagem ao percorrer o território. A permanência das linhas e maciços garante grande 

parte das funções de compartimentação da paisagem, de proteção e de enquadramento do 

edificado mesmo quando a sua profundidade ou densidade são reduzidos. A vista em planta 

permite, como tal, detetar as fragilidades na estrutura florestal antes de estas se tornarem 

visíveis no terreno. 
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Cartogramas da distribuição das áreas agricultadas e sem utilização específica 

em 1995 e em 2017 

 

Conforme decorre da quantificação de áreas feita nos capítulos anteriores, trata-se de 

uma estrutura onde há uma dinâmica de permutas com um saldo final neutro, o que nos 

cartogramas corresponde a mudanças de forma ocorridas nas manchas por todo o concelho. 

Nota-se, contudo, como tendência geral, uma densificação das manchas, que são hoje 

menos fragmentados do que em 1995. 

 

1. Quantificação das alterações de uso do dolo no período 2008 - 2017 

No intervalo que decorre de 2008 a 2017, as variações, no total do concelho, para as 

três categorias de uso do solo definidas foram as expressas nos quadros seguintes: 

 

Neste intervalo, agora de apenas 9 anos, nota-se uma desaceleração geral dos 

processos de alteração de uso do solo que foram contabilizados para o intervalo 1995- 2008 

(13 anos). Com menor intensidade, mantém-se, contudo, o sentido: manutenção da extensão 

agricultada do concelho, redução da extensão de solos arborizados e aumento dos 

urbanizados. 

categoria de uso 2008 2017 ∆ (Ha) ∆ (%)
agricola 6 853 Ha 6 895 Ha 42 Ha 0,62%
floresta 4 617 Ha 4 488 Ha -129 Ha -2,79%
urbano 2 880 Ha 3 002 Ha 122 Ha 4,24%
sem classificacao 548 Ha 517 Ha -30 Ha -5,50%
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E, tal como anteriormente, a constância verificada no total de área agrícola não se deve 

à conservação dos seus limites, mas sim ao equilíbrio entre as percas para o urbano e os 

ganhos à floresta, que perde para ambos: 

 

 

Para aferir da forma como as transformações se distribuem pelo território, foram medidas 

as mudanças de uso nas 21 freguesias e uniões de freguesias que compõem o concelho. 

Tabela 7 - Áreas Agricultadas que passaram a Arborizadas 

 

 

O interior centro do concelho é a zona onde mais cresceram as zonas arborizadas a 

partir de solo agrícola, quer em valores absolutos (Macieira da Maia 9 ha e as U. F. de 

Fornelo/Vairão, Malta/Canidelo e Retorta/Tougues, todas com 13 ha), quer em valores relativos 

(Macieira da Maia 4,2%, U. F. de Fornelo/Vairão 3,0%, Malta/Canidelo 5,4% e Retorta/Tougues 

3,5%). 

No sentido inverso, é nas U. F. de Bagunte/Ferreiró/Outeiro Maior/Parada e na de 

Touguinha/Touguinhó que se convertem em agrícolas as maiores áreas de floresta (30 ha e 22 

sentido da alteração de uso (de 2008 para 2017) ∆ (Ha) área inicial ∆ (%)
área agrícola que passou a floresta 103 Ha agricola: 6 747 Ha 1,52%
área agrícola que passou a urbana 169 Ha 2,50%
área de floresta que passou a agrícola 190 Ha floresta: 4 572 Ha 4,15%
área de floresta que passou a urbana 52 Ha 1,13%

área total da freguesia freguesia sentido da alteração área alterada %
656 Ha Árvore agrícola > floresta 7 274 m2 0,3%
370 Ha Aveleda agrícola > floresta 15 295 m2 0,8%
216 Ha Azurara agrícola > floresta 941 m2 0,1%
596 Ha Fajozes agrícola > floresta 5 282 m2 0,2%
566 Ha Gião agrícola > floresta 42 812 m2 1,5%
646 Ha Guilhabreu agrícola > floresta 27 548 m2 1,0%
683 Ha Junqueira agrícola > floresta 62 247 m2 1,7%
507 Ha Labruge agrícola > floresta 44 372 m2 1,7%
593 Ha Macieira da Maia agrícola > floresta 97 523 m2 4,2%
574 Ha Mindelo agrícola > floresta 67 299 m2 2,7%
410 Ha Modivas agrícola > floresta 53 934 m2 3,0%

2 186 Ha U.F. Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada agrícola > floresta 49 547 m2 0,5%
1 085 Ha U.F. Fornelo e Vairão agrícola > floresta 125 909 m2 3,0%

547 Ha U.F. Malta e Canidelo agrícola > floresta 129 942 m2 5,4%
655 Ha U.F. Retorta e Tougues agrícola > floresta 129 547 m2 3,5%

1 570 Ha U.F. Rio Mau e Arcos agrícola > floresta 43 046 m2 0,5%
772 Ha U.F. Touguinha e Touguinhó agrícola > floresta 31 984 m2 0,7%
733 Ha U.F. Vilar e Mosteiró agrícola > floresta 24 715 m2 0,6%
481 Ha Vila Chã agrícola > floresta 25 928 m2 1,3%
678 Ha Vila do Conde agrícola > floresta 36 327 m2 4,4%
378 Ha Vilar de Pinheiro agrícola > floresta 3 885 m2 0,2%
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ha, respetivamente), secundadas por Macieira da Maia (17 ha), U. F. Rio Mau/Arcos (16 ha), 

Labruge (14 ha) e Guilhabreu (13 ha). Quanto a valores relativos, as mudanças mais 

expressivas correspondem a Touguinha/Touguinhó e a Labruge (16,3% e 13,7%, 

respetivamente): 

Tabela 8 - Áreas Arborizadas que passaram a Agricultadas 

 

 

216,4 Azurara floresta > agrícola 3 297 1,6%
596,18 Fajozes floresta > agrícola 83 932 6,1%
565,75 Gião floresta > agrícola 107 283 5,3%
645,87 Guilhabreu floresta > agrícola 134 554 5,7%
682,77 Junqueira floresta > agrícola 32 827 1,8%
507,07 Labruge floresta > agrícola 143 712 13,7%
592,65 Macieira da Maia floresta > agrícola 169 063 6,8%
573,87 Mindelo floresta > agrícola 56 625 6,1%
409,93 Modivas floresta > agrícola 47 954 5,1%

2186 U.F. Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada floresta > agrícola 296 741 3,0%
1085,4 U.F. Fornelo e Vairão floresta > agrícola 92 474 1,9%
547,12 U.F. Malta e Canidelo floresta > agrícola 19 780 0,9%
655,06 U.F. Retorta e Tougues floresta > agrícola 66 259 4,0%

1569,69 U.F. Rio Mau e Arcos floresta > agrícola 158 291 2,9%
772,33 U.F. Touguinha e Touguinhó floresta > agrícola 220 392 16,3%
732,91 U.F. Vilar e Mosteiró floresta > agrícola 103 907 5,0%
481,33 Vila Chã floresta > agrícola 42 301 3,1%
677,88 Vila do Conde floresta > agrícola 11 780 6,0%
378,36 Vilar de Pinheiro floresta > agrícola 17 978 2,3%
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Tabela 9 - Áreas Agricultadas que passaram a Urbanizadas 

 

 

O consumo de solos agrícolas para fins urbanos, quando observado em valores 

relativos, vai a par com o crescimento da população ou do número de fogos observados na 

coroa que envolve a sede do Município, com transformação de 4% a 6% da área agricultada 

nas freguesias de Azurara, Árvore, U. F. de Touguinha/Touguinhó e em Vilar de Pinheiro, à 

face da EN13. 

A observação dos valores absolutos já revela outra variedade de causas: acima de 10 ha 

encontramos novamente a U. F. de Touguinha/Touguinhó (200 ha) e Árvore (11 ha), mas com 

outras lógicas temos já localidades rurais e afastadas da cidade e das principais estradas, 

como as U. F. de Bagunte/Ferreiró/Outeiro Maior/Parada (18 ha), de Retorta/Tougues (12 ha) e 

de Vilar/Mosteiró (12 ha). 

Na transformação de floresta em solo urbano, os valores relativos e absolutos mais 

elevados correspondem a freguesias com importantes zonas industriais: Guilhabreu (8 ha / 

3,3%), U. F. de Touguinha/Touguinhó (6 ha / 4,5%), Aveleda (2 ha / 2,7%) e Vilar do Pinheiro 

(2 ha / 2,4%). Nas U. F. de Bagunte/Ferreiró/Outeiro Maior/Parada e de Fornelo/Vairão, o 

destino corresponde maioritariamente ao uso habitacional (cerca de 43 ha em cada): 

 

área total da freguesia freguesia sentido da alteração área alterada %
656,04 Árvore agrícola > urbano 108 386 4,7%
370,17 Aveleda agrícola > urbano 34 643 1,9%
216,4 Azurara agrícola > urbano 39 118 5,9%

596,18 Fajozes agrícola > urbano 64 572 2,2%
565,75 Gião agrícola > urbano 55 156 1,9%
645,87 Guilhabreu agrícola > urbano 70 236 2,6%
682,77 Junqueira agrícola > urbano 92 505 2,5%
507,07 Labruge agrícola > urbano 37 122 1,4%
592,65 Macieira da Maia agrícola > urbano 76 870 3,3%
573,87 Mindelo agrícola > urbano 50 678 2,0%
409,93 Modivas agrícola > urbano 15 383 0,8%

2186 U.F. Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada agrícola > urbano 175 176 1,8%
1085,4 U.F. Fornelo e Vairão agrícola > urbano 56 798 1,3%
547,12 U.F. Malta e Canidelo agrícola > urbano 87 184 3,6%
655,06 U.F. Retorta e Tougues agrícola > urbano 115 069 3,1%

1569,69 U.F. Rio Mau e Arcos agrícola > urbano 99 298 1,2%
772,33 U.F. Touguinha e Touguinhó agrícola > urbano 200 087 4,6%
732,91 U.F. Vilar e Mosteiró agrícola > urbano 113 585 2,9%
481,33 Vila Chã agrícola > urbano 53 284 2,7%
677,88 Vila do Conde agrícola > urbano 70 868 8,5%
378,36 Vilar de Pinheiro agrícola > urbano 69 580 4,2%
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Tabela 10 - Áreas Arborizadas que passaram a Urbanizadas 

 

 

 

 

 

 

área total da freguesia freguesia sentido da alteração área alterada %
656,04 Árvore floresta > urbano 35 252 1,9%
370,17 Aveleda floresta > urbano 23 814 2,7%

Azurara floresta > urbano 0,0%
596,18 Fajozes floresta > urbano 21 345 1,6%
565,75 Gião floresta > urbano 3 030 0,1%
645,87 Guilhabreu floresta > urbano 78 057 3,3%
682,77 Junqueira floresta > urbano 22 470 1,2%

Labruge floresta > urbano 0,0%
592,65 Macieira da Maia floresta > urbano 25 472 1,0%
573,87 Mindelo floresta > urbano 34 030 3,7%
409,93 Modivas floresta > urbano 12 795 1,4%

2186 U.F. Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada floresta > urbano 43 973 0,4%
1085,4 U.F. Fornelo e Vairão floresta > urbano 43 504 0,9%
547,12 U.F. Malta e Canidelo floresta > urbano 20 782 1,0%
655,06 U.F. Retorta e Tougues floresta > urbano 5 686 0,3%

1569,69 U.F. Rio Mau e Arcos floresta > urbano 29 661 0,5%
772,33 U.F. Touguinha e Touguinhó floresta > urbano 60 659 4,5%
732,91 U.F. Vilar e Mosteiró floresta > urbano 11 756 0,6%
481,33 Vila Chã floresta > urbano 17 097 1,3%
677,88 Vila do Conde floresta > urbano 9 619 4,9%
378,36 Vilar de Pinheiro floresta > urbano 19 074 2,4%
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Cartograma 1 – Áreas agrícolas e de floresta que alteraram o uso e que mantiveram o 

uso  
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Num terceiro nível da análise, passa-se à observação da distribuição espacial com 

destaque para as áreas alteradas. 

Foram elaborados cartogramas onde se representam a cinza as áreas que se 

mantiveram desde 1995 até ao presente com a mesma categoria de uso (urbano ou florestal) e 

a cores as áreas que sofreram mudanças de uso. 

Ao percorrer a carta do concelho ficam assim percetíveis algumas diferenças nos 

processos de transformação e nas localizações onde ocorrem. 

 

2. Edificação e alteração na área florestal 

Na leitura conjunta dos dois estratos, edificado e arborização, fica percetível onde a 

desflorestação está associada à urbanização e onde está associada à substituição pelo uso 

agrícola dos terrenos. Como aspetos a salientar, temos: 

• O aparecimento de clareiras no interior dos maciços está geralmente associado à 

implantação de edifícios fabris. 

• A área florestal conquistada pelas atividades económicas é manifestamente superior à 

conquistada pelas urbanizações residenciais; 

• A ocupação de floresta pela urbanização residencial é um fenómeno disseminado, 

ocorrendo onde aglomerados e manchas arborizadas confinam diretamente. Abates com 

maior dimensão encontram-se no litoral (Labruge e Árvore) e em algumas zonas da coroa 

que rodeia Vila do Conde, nomeadamente Touguinhó e Retorta. 
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• Cartograma 2 – sobreposição do edificado e das áreas de floresta alteradas  

 

9. Relevo e alteração na área florestal 

No cartograma onde se associa o relevo às manchas florestais que sofreram alteração, 

constata-se, numa primeira análise: 

• as manchas que cobrem as linhas de cumeeira mantêm-se, no geral, preservadas. 

Excetua-se, contudo, a cumeeira de Guilhabreu, na qual são já significativas as clareiras 
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abertas para a implantação de pavilhões industriais e a clareira aberta pela pedreira de 

Fornelo, a maior encontrada a cota alta; 

• A interseção da A28 com as zonas industriais do eixo da EN13 origina a área onde há 

maior redução de floresta. Para esta extensão, contribui quer a expansão dos polígonos já 

existentes, quer a criação de novos polígonos e atividades, quer a própria faixa da estrada 

e dos espaços associados do nó e da área de serviço. 

 

 

 

Cartograma 3 – sobreposição do relevo e das áreas de floresta alteradas  

A expressão dos aumentos nas manchas florestais é também significativa neste 

cartograma: 
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• Com uma dimensão que se destaca no território, regista-se a mata a poente de Vilarinho e 

que surge em terrenos que foram cultivados por um período relativamente curto e voltam 

presentemente a ser florestais. Outras manchas de dimensão relevante encontram-se na 

vertente norte da Cividade de Bagunte, em Fornelo, na cumeeira de Rio Mau, 

correspondentes também à reposição da floresta que anteriormente existiu; 

• Por todo o concelho ocorre a colmatação das matas nas suas periferias. 
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DINÂMICA URBANÍSTICA E DO PLANEAMENTO 

 

 

A análise que se pretende efetuar procura caracterizar a forma como se tem processado 

a ocupação do território no concelho de Vila do Conde no que concerne à forma como a 

edificação ocorre dentro das várias categorias de espaço estipuladas pelo Plano Diretor 

Municipal e interpretando a influência das opções de planeamento no balizamento destes 

fenómenos. 

Incide sobretudo nas mudanças verificadas nas duas últimas décadas, período no qual o 

Plano Diretor Municipal teve um papel primordial no enquadramento espacial e legal da 

urbanização. O PDM é o plano de maior abrangência do concelho, com efeitos sobre toda a 

área do concelho e a quase totalidade das ações e procedimentos que tenham como objeto a 

construção. 

Ações de âmbito local, mas com impacto relevante no território, tais como planeamento 

de pormenor ou projetos de grande dimensão, serão também objeto de observação. 
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Carta 1A – distribuição dos espaços urbanos e urbanizáveis do PDM95 
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Zonamento do PDM - Carta 1 

1. Dimensão e configuração dos perímetros urbanos e zonas de expansão 

propostos; 

 

A carta de zonamento elaborada para o Plano Diretor Municipal em vigor (PDM95) e o 

articulado do regulamento a ela associado estabelecem três classes de Espaços – Urbanos ou 

Urbanizáveis, Industriais e Não Urbanizáveis – que se subdividem em diversas subclasses. 

Num primeiro trabalho do presente estudo foi quantificada a área destinada a cada 

classe de uso por freguesia (situação representada na Carta 1A). 

As subclasses que integram os grandes grupos dos espaços urbanos – Zonas de 

Construção Tipo 1, 2 e 3 e Zona de Equipamento - e dos espaços não urbanizáveis - Áreas de 

Ocupação Condicionada, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional e Áreas 

Agroflorestais e de Enquadramento - quantificaram-se agrupadas. Mantiveram-se autónomas 

as Zonas Industriais (ZI) e as Zonas Industriais Condicionadas (ZIC) dado que o seu 

estatuto define as ZI como espaços com a edificabilidade garantida à priori e as ZIC têm a 

capacidade construtiva dependente de prévia apreciação, o que as aproxima assim dos 

espaços não urbanizáveis no que se refere à capacidade para a edificação12. 

Os resultados da quantificação são expostos no primeiro gráfico, onde se tem uma 

comparação entre as áreas totais das localidades (altura total das barras) e a parte do seu 

território afeta a zonas de construção e a zonas industriais. 

Os dois gráficos seguintes referem-se apenas às zonas de construção e comparam a 

sua dimensão com a área da freguesia e com a população 13. 

                                                      
 

12 O Regulamento do PDM vocaciona as Zonas Industriais Condicionadas para operações de conjunto, estabelecendo 
no seu artigo 47º, ponto 2, que a construção netas áreas é precedida da elaboração de um plano de pormenor ou de 
um estudo de conjunto. Trata-se assim de espaços para os quais reconhece a potencialidade para o uso industrial ou 
de armazenagem, mas com a salvaguarda de garantirem uma perspetiva de conjunto e um maior cuidado na 
organização urbanística. 
As Áreas de Ocupação Condicionada diferem destas por admitir a edificação isolada (neste caso, para vários usos), 
privilegiando a redução da densidade e fazendo depender a edificabilidade, no caso das indústrias, do prévio 
reconhecimento do seu interesse socioeconómico. 
 
13 As unidades territoriais adotadas no estudo correspondem às freguesias do anterior mapa administrativo do 
concelho, de forma a poder efetuar-se comparações entre épocas, nos capítulos que abordam as ocupações do 
território numa perspetiva dinâmica. A desagregação em trinta unidades favorece também a leitura das tendências de 
evolução e a interpretação das particularidades das diferentes zonas do concelho. 
Por regra, adota-se a denominação “freguesia” como denominação geral da unidade territorial adotada ou quando se 
faz referência a freguesias que se mantiveram individualizadas e a denominação “localidade” quando a referência inclui 
antigas freguesias que se encontram atualmente integradas em uniões de freguesias. 
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Gráfico 1 - Distribuição da área da freguesia pelas classes de uso 

 

Do gráfico resultante, constata-se: 

a) Todas as localidades dispõem de áreas para indústria, com exceção de Retorta; 

b) Labruge e Vila Chã não têm ZI efetivas, apenas ZIC; 

c) Todas as localidades têm áreas de construção de dimensão relacionada com o seu 

território; as Zonas de Construção são superiores a 30% da área da localidade na faixa 

mais urbana do litoral (V.Conde/Azurara/Árvore./Mindelo/V.Chã) e são inferiores a 18% 

no interior Norte (R.Mau/Arcos/Bagunte/Outeiro Maior/Parada/Fornelo);  

 
Gráfico 2 - Percentagem da área da freguesia ocupada por Zonas de Construção  
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Gráfico 3 - Área média de zona de construção por habitante 

 

 

Cartograma 2 - Peso relativo das Zonas de Construção na 
área total das freguesias  

 

 

 
 
Cartograma 3 - Dimensão das Zonas de Construção 
disponíveis nas freguesias relativa ao nº de habitantes 

 

 

Relacionando a área disponível para construção com a população da respetiva 

localidade encontramos a seguinte ordenação: 

a) Maiores áreas urbanas por habitante (>800m2/hab.): 

� Outeiro Maior 

� Parada 

� Arcos 

� Ferreiró 

� Rio Mau 

� Junqueira 

� Aveleda 

� Bagunte 

b) Menores áreas urbanas por habitante (<500m2/hab.): 
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� Vila do Conde 

� Árvore 

� Labruge 

� Touguinha 

� Modivas 

� Azurara 

� Fajozes 

� Vilar do Pinheiro 

 Maiores áreas por habitante correspondem ao interior Norte. Aveleda aparece neste 

conjunto graças à distorção causada pela contabilização da área do aeroporto na 

Zona de Construção; 

 Menores áreas por habitante correspondem ao eixo atravessado pela EN13 + 

Touguinha; 

 

Constata-se uma relação entre a área disponibilizada e as tipologias dominantes, 

encontrando-se uma maior área por habitante nas zonas dominantemente de habitação isolada 

e uma menor área por habitante nas zonas com maior presença de multifamiliar.  
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Carta 1B – Ocupação dos Perímetros Urbanos do PDM95 
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2. Situação atual quanto à área ocupada/desocupada dos perímetros urbanos 

 

Num segundo passo da análise à distribuição e dimensão das classes de uso do atual 

PDM, foi feita a distinção, dentro de cada classe, entre as áreas que apresentam ocupação 

efetiva (os espaços urbanos) e as que se encontram ainda desocupadas (ou espaços 

urbanizáveis). 

Para o efeito foi utilizada a delimitação dos Aglomerados Populacionais elaborada para o 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 14, a qual se sobrepôs aos Perímetros 

do PDM95. 

Deste cruzamento resultou a subdivisão de cada uma das três classes de uso em 

consolidadas ou com baixa densidade de ocupação, exposta no Carta 1B. Os resultados 

quantitativos apresentam-se no gráfico 4 para a totalidade das classes e, em destaque para as 

zonas de construção, no gráfico 5. 

 

Gráfico 4 - Quantificação dos Espaços Urbanos consolidados e dos E. U. com baixa densidade de ocupação -  

                                                      
 

14 O PMDFCI tem como uma das peças integrantes a carta dos Aglomerados Populacionais, ou áreas edificadas 
consolidadas, estabelecendo uma metodologia para sua elaboração. O presente estudo adota esta delimitação das 
áreas consolidadas, que toma como base os “conjuntos de edifícios contíguos ou próximos, distanciados entre si no 
máximo de 50m e com 10 ou mais fogos, constituindo o seu perímetro a linha poligonal fechada que, englobando todos 
os edifícios, delimite a menor área possível”. A metodologia estipulada refere também que nos Equipamentos Coletivos 
se inclua, para além do perímetro dos edifícios, o perímetro do recinto em que se situam. 
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Gráfico 5 - Percentagem das Zonas de Construção (Z. Tipo 1, 2 e 3 + Z. Equip.) consolidadas e com reduzida ocupação  
 

Como dados a retirar da observação dos valores, temos: 

c) Todas as localidades dispõem de áreas significativas para expansão urbana; 

d) Localidades com maiores áreas relativas para crescimento urbano, zonas de 

construção de baixa densidade (ZCBD), situadas entre 55% e 62% do total das Zonas 

de Construção): 

� Outeiro Maior 

� Parada 

� Aveleda 

� Tougues 

� Canidelo 

� Bagunte 

e) Localidades com menores áreas relativas para crescimento urbano (ZCBD de 22% a 

36% do total de Zonas de Construção): 

� Vila do Conde 

� Árvore 

� Mindelo 

� Azurara 

� Labruge 

� Fornelo 

 As zonas de praia apresentam maiores índices de preenchimento dos perímetros 

urbanos; Vila Chã fica fora deste grupo por ter previstas duas manchas de 

expansão de grande dimensão, situadas entre a Igreja e a praia dos pescadores, 

que não tiveram ocupação efetiva; 

 Fornelo surge como situação atípica no interior, o que se deve possivelmente ao 

relevo, que terá imposto limites mais apertados para as manchas para expansão 

urbana a frentes lineares de via. 
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Cartograma 4 - Dimensão relativa das áreas disponíveis para expansão urbana no total das Zonas de Construção. 
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Carta 2 - Distribuição dos novos edifícios por época de construção 
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Variação da edificação por freguesia – Carta 2 

3. Taxa de crescimento do edificado relativa ao preexistente 

 

Os quadros e gráficos seguintes mostram o crescimento do edificado ocorrido entre 2000 

e 2011, comparando, em termos percentuais, o que foi edificado nesta década com o que se 

encontrava construído até à data início, 2000. 

Foram considerados os edifícios relevantes, ou seja, excluíram-se as edificações 

precárias ou amovíveis, pequenas construções para infraestruturas e outras edificações 

similares. 

A contabilização no total do perímetro da freguesia e total das construções revela a 

importância dos grandes edifícios – industriais, comerciais, de equipamento- no total da 

edificação, dada a utilização do parâmetro “área de implantação”. Em 4 das 6 localidades com 

crescimento superior a 30%, este valor é atingido quase exclusivamente por influência de um 

só edifício ou conjunto: Modivas (Lactogal/Nassica), Aveleda (Zona Industrial de Aveleda), 

Tougues (ETAR) e Touguinha (Pólo Industrial do Nó da A7). 

 
Gráfico 6 - Percentagem de novos edifícios na freguesia (por área de implantação) relativa aos construídos antes de 2000 

 
Gráfico 7 - Percentagem de novos edifícios construídos em Zonas de Construção relativa aos construídos antes de 2000 
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Por forma a podermos alhear-nos desta distorção causada pelos grandes edifícios e 

para alcançar uma melhor perceção da dinâmica do processo corrente de urbanização, foi 

repetida a contabilização apenas para as zonas residenciais (Gráfico 7 e Tabela 8), 

constatando-se: 

f) Com crescimentos acima de 20% surgem as localidades adjacentes à margem Sul do 

Ave: Retorta/Tougues/Macieira da Maia/Ferreiró/Fornelo, a que se anexa Touguinha, 

na margem Norte. 

g) Com crescimentos inferiores a 17% encontramos o núcleo do interior norte 

(Junqueira/Arcos/Bagunte/Outeiro Maior), algumas localidades do interior sul 

(Vairão/Malta/Vilar) e Mindelo e Labruge no litoral. Este grupo das localidades com 

menor crescimento coincide quer na contabilização feita no perímetro total da 

localidade quer na contabilização feita apenas nas Zonas de Construção (Tipo 1, 2 e 3) 

e de Equipamento. 

 Depreende-se uma mudança significativa do ritmo de expansão da habitação de 

praia, sobretudo quando comparada o período anterior: a reduzida expansão em 

Mindelo e Labruge, aparece por comparação com a grande mancha de construção 

formada até 2000, fruto do crescimento acentuado ocorrido nos anos 80 e 90. 

 A reduzida taxa de crescimento da Junqueira e as elevadas taxas de crescimento 

na margem sul do Ave revelam idênticas mudanças de comportamento, 

resultantes de se estar a tratar um parâmetro comparativo –o ritmo da década de 

2000 comparado ao de décadas anteriores. Ou seja, localidades que antes 

ficaram à margem de fenómenos de expansão são agora objeto de loteamentos e 

de incrementos significativos da edificação. 

 Crescimentos à volta de 10% em localidades rurais mostram a estabilidade do seu 

modelo de ocupação e explicam a preservação dos seus traços identitários e da 

sua paisagem. 
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Tabela 7 - Taxa de crescimento no total da freguesia Tabela 8 - Taxa de crescimento em Zonas de Construção 
(As áreas indicadas referem-se à área de implantação dos edifícios). 

 
Cartograma 5 - Taxa de crescimento do edificado em Zonas de Construção  

  

CRESCIMENTO DO EDIFICADO
total de edifícios - total do perímetro da freguesia

edif ícios 
existentes em 
2000

edif ícios 
construídos 
após 2000 variação

ARCOS 113.274 12.891 11%
OUTEIRO M AIOR 58.453 7.740 13%
BAGUNTE 156.219 21.345 14%
JUNQUEIRA 214.150 30.970 14%
VILAR 166.742 24.609 15%
LABRUGE 210.982 31.857 15%
M INDELO 359.267 56.418 16%
M ALTA 96.091 15.248 16%
VAIRÃO 127.391 20.803 16%
VILA CHÃ 263.136 46.889 18%
VILA DO CONDE 1.073.402 194.385 18%
FAJOZES 421.560 80.115 19%
FORNELO 121.124 23.225 19%
CANIDELO 82.033 16.314 20%
GIÃO 141.115 28.468 20%
GUILHABREU 260.568 52.626 20%
PARADA 38.890 8.383 22%
M ACIEIRA DA M AIA 174.643 38.764 22%
ÁRVORE 422.230 95.481 23%
TOUGUINHA 147.587 33.758 23%
AZURARA 118.663 27.967 24%
FERREIRÓ 66.532 16.326 25%
VILAR DE PINHEIRO 241.617 59.854 25%
M OSTEIRÓ 87.737 24.879 28%
RETORTA 77.055 24.102 31%
RIO M AU 197.497 67.291 34%
TOUGUINHÓ 124.235 46.284 37%
TOUGUES 61.860 30.998 50%
AVELEDA 109.562 66.003 60%
M ODIVAS 149.245 104.431 70%

CRESCIMENTO DO EDIFICADO
em Zonas de Construção (Tipo 1, 2, 3 e Z. Equipam.)

edifícios 
existentes 
em 2000

edif ícios 
construídos 
após 2000 variação

ARCOS 86.446 5.618 6%
FAJOZES 97.651 7.764 8%
VILA CHÃ 251.654 27.360 11%
OUTEIRO MAIOR 42.248 4.634 11%
BAGUNTE 126.494 14.250 11%
LABRUGE 190.645 22.766 12%
VILAR 121.362 14.679 12%
MINDELO 313.932 39.577 13%
MODIVAS 106.094 13.459 13%
JUNQUEIRA 158.312 20.724 13%
MALTA 91.999 12.155 13%
CANIDELO 63.015 8.508 14%
GUILHABREU 155.854 21.188 14%
PARADA 29.286 3.987 14%
VILAR DE PINHEIRO 157.403 24.394 15%
AVELEDA 88.004 13.866 16%
VAIRÃO 102.583 16.164 16%
RIO MAU 162.934 26.859 16%
ÁRVORE 296.734 50.736 17%
TOUGUINHÓ 87.320 15.072 17%
AZURARA 111.956 19.374 17%
VILA DO CONDE 1.004.435 178.463 18%
GIÃO 112.241 21.094 19%
MOSTEIRÓ 71.345 15.443 22%
TOUGUINHA 103.188 22.677 22%
MACIEIRA DA MAIA 134.166 30.213 23%
TOUGUES 53.627 12.558 23%
RETORTA 67.689 20.771 31%
FORNELO 47.231 17.323 37%
FERREIRÓ 27.402 11.807 43%
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Carta 3 – Distribuição dos edifícios pelas classes de uso do PDM95, com distinção entre os 

edifícios construídos em zonas consolidadas e em zonas com baixa densidade de ocupação 
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Dinâmica de ocupação do zonamento do PDM - Carta 3 

4. Dinâmica de edificação verificada nos núcleos consolidados e nas zonas de 

expansão (zonas com baixa densidade de ocupação) desde 2000 até à 

atualidade 

 

Nesta análise, repete-se a contabilização do que foi edificado até ao ano de 2000 e após 

este ano, distinguindo, contudo, os edifícios construídos dentro dos aglomerados consolidados 

dos surgidos nas manchas previstas para expansão. 

Os gráficos mostram, novamente, os resultados para o conjunto das classes de uso 

(zonas de construção, zonas industriais e zonas industriais condicionadas, subdivididas em 

“consolidadas” e de “baixa densidade”) e, em seguida, apenas para a classe das zonas de 

construção (excluídas, portanto, as zonas industriais). 

 

 

Gráfico 8 - Edificação em zonas urbanas consolidadas e com baixa densidade de ocupação  

 

 

Gráfico 9 - Edificação em Zonas de Construção (Tipo 1, 2 , 3 e de Equipamento)  
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edificação Zonas Consolidadas /Zonas Não Consolidadas
total área de implantação
TOTAL
ZC ZCC ZCBD

CANIDELO 8 498 82% 18%
JUNQUEIRA 23 417 84% 16%
OUTEIRO MAIOR 4 834 86% 14%
GIÃO 20 924 87% 13%
PARADA 4 316 91% 9%
VAIRÃO 16 191 92% 8%
ARCOS 2 438 92% 8%
AVELEDA 13 759 93% 7%
TOUGUINHÓ 14 844 93% 7%
ÁRVORE 18 295 94% 6%
LABRUGE 23 041 94% 6%
RIO MAU 26 878 94% 6%
RETORTA 19 881 94% 6%
MALTA 15 014 95% 5%
FORNELO 17 513 95% 5%
MINDELO 38 718 95% 5%
GUILHABREU 20 502 96% 4%
FERREIRÓ 11 625 96% 4%
TOUGUES 12 261 96% 4%
VILA CHÃ 27 663 96% 4%
MACIEIRA DA MAIA 30 091 97% 3%
BAGUNTE 14 478 97% 3%
AZURARA 19 255 98% 2%
MOSTEIRÓ 15 083 98% 2%
TOUGUINHA 22 275 98% 2%
VILAR 14 844 98% 2%
VILAR DE PINHEIRO 23 993 99% 1%
MODIVAS 13 420 100% 0%
VILA DO CONDE 175 212 100% 0%
FAJOZES 7 659 100% 0%
CONCELHO 676 923

 

 
Cartograma 6 - Percentagem de edifícios construídos após 2000 
em zonas de expansão (ZCBD) por comparação ao total de 
edifícios construídos após 2000 em zonas de construção (ZC)  
 

 

 

 

Constata-se serem as áreas de maior densidade urbana e dinâmica socioeconómica que 

mais preenchem as zonas consolidadas e dão menor utilização relativa às zonas de expansão, 

podendo sintetizar-se a situação do seguinte modo: 

 

h) As localidades que acompanham a EN13, com uma extensão a Touguinha, são as que 

densificaram mais as zonas consolidadas e utilizaram menos as áreas de expansão. 

Trata-se das localidades que já tinham uma menor área média de zona urbana por 

habitante (ponto 2.1); 

i) As localidades com maior ocupação das zonas de expansão situam-se no interior, 

afastadas dos principais eixos viários. Correspondem a crescimentos habitacionais em 

zonas onde os núcleos consolidados têm uma estrutura menos desenvolvida e, por 

conseguinte, uma menor capacidade de assimilar novas construções. 
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Carta 4  – edifícios construídos em Espaços Não Urbanizáveis 
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Edificação fora dos Perímetros Urbanos – Carta 4 

5. Caraterização dos edifícios construídos fora dos perímetros urbanos 

 

A análise seguinte incide sobre a edificação efetuada nas classes não urbanas do 

zonamento. Para estes espaços estão previstos diferentes estatutos pelos regimes gerais 

(Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional REN)) ou pelo articulado do 

regulamento do PDM95. O mais restritivo, o da REN, admite apenas pequenas obras ou 

intervenções com reconhecido interesse público, enquanto o da RAN acrescenta a estes os 

usos com vínculo ao mundo agrícola, nestes se incluindo o uso residencial. 

O restante território, composto por terrenos agrícolas não classificados, matas, zonas de 

relevo, etc., estão caraterizados pelo PDM como não sendo vocacionados para a urbanização 

intensiva, mas apresentando caraterísticas para albergar uma grande variedade de solicitações 

com necessidades específicas de localização ou para os quais os aglomerados urbanos não 

têm capacidade ou não são adequados. 

A análise à quantidade e variedade de tipologias existentes e recentemente construídas 

fora dos perímetros urbanos revela um interessante conjunto de novas situações a ocorrer no 

território do concelho. Ocupa espaços florestais ou agrícolas e constitui um indicador das 

dinâmicas de ocupação, mostrando as novas necessidades de localização e os novos usos, 

inexistentes à época do Plano de 1995. 

 
Gráfico 10 - Quantificação comparada da edificação em zonas urbanas e espaços não urbanizáveis  

5 501 376,002 m2  - edif ícios construidos até 2000 em Per. Urbano (90%)
611 132,592 m2  - edif ícios construidos até 2000 em ENU (10%)

1 154 035,592 m2  - edif ícios construidos entre 2000 e 2011 em Per. Urbano (79%)
314 616,686 m2 -  edif ícios construidos entre 2000 e 2011 em ENU (21%)
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Gráfico 11 - Distribuição pelos diferentes tipos de uso dos edifícios em espaços não urbanizáveis 

 

 
Tabela 9 - Peso percentual dos diferentes tipos de uso dos edifícios construídos em espaços não urbanizáveis 

 

Como aspetos a salientar da observação, vemos, nomeadamente, que: 

� A construção de novos edifícios em Espaços Não Urbanizáveis tem um volume 

significativo, no período posterior a 2000; 

� O aumento verificado entre os períodos analisados (antes e após 2000) tem origem 

sobretudo na construção de empreendimentos de caráter de exceção; 

� Os grandes edifícios destinados a atividades económicas (fábricas/armazéns/médias e 

grandes superfícies comerciais) são a grande maioria (63%) das novas ocupações fora dos 

perímetros urbanos; 

� Os edifícios e conjuntos de maior dimensão surgem implantados na envolvente dos nós 

das autoestradas; 

� A construção de vacarias representa uma mancha de edificação muito significativa. 

27 283,028 vacaria
103 322,069 indústria/ativ. econ.

8 023,189 habitação
22 418,53 equipamento
2 524,331 anexos

480,171 agrícola
62 456,607
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USO DOS EDIFÍCIOS EM ESPAÇOS NÃO URBANIZÁVEIS
utilização som. á.impl. agrícola não agrí. %
habitação 8 023 8 023 4,9%
anexos 2 524 2 524 1,5%
indústria/ativ. econ. 103 322 103 322 63,0%
equipamento 22 418 22 418 13,7%
agrícola 480 480 0,3%
vacaria 27 283 27 283 16,6%
não identificado 62 456

164 050 62 456 27 763 136 287
16,92% 83,08% 100%
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Carta 5 – Delimitação das áreas objeto de planos, de alterações ao PDM ou de intervenções 

de grande dimensão 
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Edificação em zonas de ação de planeamento – Carta 5 

6. Dinâmica nas áreas do Plano de Ordenamento da Orla Costeira e da 

Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde 

 

A ocupação do litoral começou a constituir um dos temas centrais do ordenamento com 

a massificação da utilização balnear das praias (sobretudo nos anos 80), originando ações 

várias de planeamento e a publicação em 1999 do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

de Caminha-Espinho e em 2009 da Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do 

Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo (denominados nos quadros por POOC e por 

PPLVC, respetivamente). 

Foi comparada a edificação levada a efeito nestes espaços em três períodos, com 

evoluções semelhantes nas duas áreas-plano, conforme exposto nos gráficos 12 e 13: 

 

   

Gráfico 12 - Variação da edificação no perímetro do POOC Gráfico 13 - Variação da edificação na Paisagem Protegida 

 

� A construção na PPLVC é residual, resumindo-se aos apoios de praia. Na área de 

intervenção do POOC é igualmente muito reduzida. 

� Sendo a PPLVC apenas de 2009, a redução da edificação em espaços naturais atribui-se 

primordialmente ao estabelecimento da REN e da RAN no âmbito do PDM95 e às 

prescrições do POOC; 

� A redução da edificação em espaços urbanos da faixa costeira deve atribuir-se a um 

decréscimo na construção de habitação balnear e à regulação e contenção dos limites dos 

perímetros edificáveis estabelecida pelo PDM95, sobretudo nas faixas mais próximas das 

praias. 

Integrados no POOC, foram elaborados planos para 7 das praias do concelho, cujas 

propostas foram todas concretizadas com investimentos da entidade promotora do plano e 

municipais. Sob a sua regulamentação foram construídos os edifícios de bar e apoio de praia e 

amplos espaços exteriores: passeios marginais, acessos e parques de estacionamento. 

 

EDIFICAÇÃO NA ÁREA DO POOC A SUL DO AVE

Área de implantação de novos edifícios (média anual)
10.0008.0006.0004.0002.0000

construido até 79

construido entre 79 e 2000

construido entre 2000 e 2011

EDIFICAÇÃO NA PPLVC

Área de implantação de novos edifícios (média anual)
280260240220200180160140120100806040200

construido até 79

construido entre 79 e 2000

construido entre 2000 e 2011
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7. Caraterização das ações de planeamento e dos processos de suspensão do 

PDM 

 

As áreas sujeitas a planos de pormenor situam-se ambas na cidade e referem-se a 

frentes urbanas diretamente conectadas com projetos de restruturação urbana. Trata-se dos 

Planos de Pormenor do Parque Urbano em Vila do Conde e da Seca do Bacalhau, ambos de 

2003. 

As suspensões do PDM abrangem 6 locais, 2 na cidade, 1 em zona de praias e os 

restantes associados ao eixo EN13/IC1. 

O procedimento de suspensão é maioritariamente suscitado pela incompatibilidade da 

utilização pretendida com a classificação dos terrenos como reserva estrita - RAN em 4 dos 

processos e REN em 1. Apenas um processo tem como finalidade a mudança de uso entre 

classes de espaços urbanos (de indústria para equipamento/habitação, na Antiga Fábrica 

Praia-Mar).  

As suspensões de maior área e impacto (Zona Industrial de Mindelo, Lactogal e Nassica) 

estão associadas ao eixo EN13/IC1 e ao consequente aumento de importância estratégica das 

áreas situadas próximo aos seus nós. 

 

 

 

Tabela 10 - Área do perímetro e dos espaços de reserva abrangidos pelas suspensões do PDM 

  

SUSPENSÕES DO PDM
NOME ANO TOTAL RAN % REN % OUTRAS % LEGISLACAO
Zona Industrial de Mindelo 1997 470 740m2 222 820m2 47% 247 920m2 53% Resolução do Conselho de Ministros nº 57/97 e 30/2005
ZI Mindelo (parte não ratificada) 1997 114 281m2 87 921m2 77% 26 360m2 23% Resolução do Conselho de Ministros nº 57/97
Lactogal 2000 220 728m2 216 307m2 98% 4 420m2 2% Resolução do Conselho de Ministros nº 48/2000
Escolas Formariz 2003 184 848m2 12 563m2 7% 172 285m2 93% Resolução do Conselho de Ministros nº 45/2003
Gaivota 2003 17 653m2 95m2 1% 17 207m2 97% 351m2 2% Resolução do Conselho de Ministros nº 46/2003
Praia-Mar 2003 12 156m2 12 156m2 100% Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2003
Área comercial de Modivas 2008 121 258m2 121 258m2 100% 0m2 0% Resolução do Conselho de Ministros nº 43/2008
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EQUIPAMENTOS COLETIVOS 

 

 

Nota Introdutória 

 

O presente relatório insere-se no processo de revisão do Plano Diretor Municipal do 

concelho de Vila do Conde, e com ele, pretende-se caracterizar os níveis de resposta que os 

Equipamentos de Utilização Coletiva prestam à população presentemente, bem como analisar 

a evolução daqueles, ao longo da última década e meia. 

É do conhecimento geral que os Equipamentos de Utilização Coletiva detêm um papel 

fundamental na qualidade de vida dos cidadãos, contribuindo significativamente para o 

aumento da coesão social dos territórios.  

O desenvolvimento das novas tecnologias que caracterizam as sociedades atuais tem 

originado notáveis mudanças ao nível da oferta dos serviços, nos diversos setores da vida das 

pessoas. Tal parece aumentar pela diversidade e sofisticação, as necessidades das pessoas, 

exigindo a emergência de novos serviços ou, noutros casos, de serviços mais especializados. 

Muitas destas novas valências emergem de forma fragmentada em equipamentos pré-

existentes, dando-lhes uma multifuncionalidade que antes não dispunham.  

É no contexto descrito que a caracterização da rede global dos equipamentos de 

utilização coletiva exigiu um levantamento tão exaustivo quanto possível, das valências 

disponibilizadas pelos diversos equipamentos existentes no Município. Consideradas cerca de 

uma centena de valências nos serviços prestados, os Equipamentos de Utilização Pública 

foram agrupados em 10 grupos, consoante a área social de intervenção – Administração 

Pública; Segurança Pública e Proteção Civil; Ensino e Formação; Saúde; Assistência a Grupos 

Vulneráveis; Desporto, Lazer e Recreio e Culto e Outros Equipamentos. 

 

1.1 - Síntese Conclusiva dos Equipamentos da Administração Pública 

O aumento das potencialidades proporcionadas pelas TIC, conjugada com o aumento da 

necessidade de serviços, por parte de cidadãos e empresas, exige uma consciencialização por 

parte de todos quantos trabalham na administração pública, pelo contributo que aquelas 

tecnologias prestam à desburocratização e transparência, com ganhos de eficiência e eficácia 

do serviço, convertidos em evidentes melhorias do bem-estar e da qualidade de vida dos 

cidadãos.  

No contexto deste novo paradigma, de prestação de serviço público, que designamos 

por “e-government”, sugere-se o aumento da sofisticação do serviço, a oferecer por parte da 

Câmara Municipal, bem como a articulação desta com as Juntas de Freguesia, na 

disponibilização de um conjunto de conteúdos, que se venham a considerar relevantes para 

os munícipes. 
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1.2 - Síntese Conclusiva dos Equipamentos de Segurança Pública e Proteção Civil 
 
Segurança Publica 
 

As forças de segurança que atuam no Município de Vila do Conde são a Polícia de 

Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia Municipal, a 

Polícia Marítima e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

No Município de Vila do Conde, a PSP está presente, nas valências de Divisão Policial, 

Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial e Esquadra, todas aquarteladas em edifício 

localizado no Largo Dr. Cunha Reis, estando perspetivada a construção de novas instalações 

na Rua Baltazar do Couto. Na Av. Dr. Carlos Pinto Ferreira, encontra-se sediada a 8ª Esquadra 

de Investigação Criminal.  

A GNR está representada em Vila do Conde com um Posto Territorial localizado, desde 

2004, num edifício construído de raiz na cidade, que oferece boas condições de 

operacionalidade para o desempenho da missão. 

A Polícia Municipal está sediada numa área central da cidade, dotada com modernas e 

bem equipadas instalações. 

A Polícia Marítima está sediada na Capitania de Vila do Conde, com localização na Av. 

Sacadura Cabral, e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no Posto de Fronteira Marítimo, 

localizado no molhe sul do porto de mar de Póvoa / Vila do Conde. 

A existência de um ambiente de segurança favorável é fator essencial para o 

desenvolvimento socioeconómico harmonioso de qualquer território e atingir tal desiderato 

implica necessariamente compreender e assumir alguns pressupostos, nomeadamente: 

• que a prevenção da insegurança deve ser feita de modo sistémico; 

• que é fundamental investir na promoção de uma sociedade inclusa; 

• que os modelos de policiamento devem incidir num policiamento de proximidade e num 

policiamento que envolva a comunidade; 

• que atualmente, os territórios estão vulneráveis à cada vez maior mobilidade de 

pessoas, bens e informação. 

 

Considerando os pressupostos apresentados, a análise dos elementos estatísticos 

compilados, o conhecimento das entidades envolvidas nesta temática e a perceção da 

população em geral, pode-se concluir que o concelho de Vila do Conde, apesar da existência 

de episódios pontuais de insegurança de origem diversa, não corresponde a um território 

problemático, nesta matéria. 

Para tal, muito contribuem as políticas sociais que a Câmara Municipal tem promovido, a 

nível da habitação social, do apoio ao emprego, dos espaços culturais que disponibiliza, 

sobretudo aos jovens, e do apoio quer financeiro, quer logístico, que de forma consistente tem 

disponibilizado ao movimento associativo do concelho.  
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Efetivamente, a forte dinâmica associativa, atuante à escala do bairro, disseminada pelo 

Município de Vila do Conde, constitui um capital social único que, fruto do contacto permanente 

que as coletividades têm com as suas comunidades, pode sinalizar com maior facilidade 

eventuais ocorrências de comportamentos desviantes. A intensa atividade associativa pode, 

também, funcionar como fator indutor de um ambiente propício a atividades lúdicas e sociais, 

construtoras de personalidades mais inclusivas e à criação de laços sociais mais consistentes.  

Dadas as atuais dificuldades económicas que o país atravessa, que constitui um 

ambiente mais favorável ao surgimento de fenómenos de insegurança, sugere-se uma 

particular atenção, por parte da Câmara Municipal, para a importância que determinadas 

políticas sociais, nomeadamente do apoio às atividades das coletividades do concelho, possam 

ter como formas dissuasoras e mitigadoras do fenómeno da insegurança no Município. 

 
Proteção Civil 
 

O Sistema Nacional de Proteção Civil, organiza-se segundo três níveis territoriais: 

nacional, regional e local. Trata-se de um sistema que, em cada nível territorial, envolve 

entidades, de caráter público e privado, que atuam em múltiplas áreas da sociedade, da 

segurança, da Saúde, da Solidariedade Social, etc. Conta ainda com a presença das 

autoridades marítima e aeronáutica e entidades de telecomunicações. 

Vila do Conde possui um Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, em vigor 

desde novembro 2014, que integra as principais forças na área da Segurança e do Socorro, 

nomeadamente dos Bombeiros Voluntários; a Cruz Vermelha Portuguesa; o INEM e o Instituto 

de Socorros a Náufragos, contando ainda com a colaboração de diversas outras entidades 

locais. 

Inicialmente concentrados na sede do concelho, os Bombeiros Voluntários passaram a 

contar, a partir de 1993, com mais uma secção na União de Freguesias de Fornelo e Vairão, 

aproximando a sua capacidade de intervenção às freguesias do interior do concelho e, em 

2005, com o mesmo propósito, é criada a secção de Vilar do Pinheiro, permitindo uma melhor 

cobertura das freguesias do sul do Município. 

Por seu lado, a Câmara de Vila do Conde possui ainda um Serviço Municipal de 

Proteção Civil que desenvolve uma importante atividade na promoção da segurança individual 

e coletiva da população, através da divulgação de atitudes mais adequadas em situações de 

emergência.  

 

1.3- Breve Síntese Conclusiva dos Equipamentos de Ensino, Formação e Ciência  

• Entre 2006, ano em que foi elaborada a Carta Educativa, e 2015, verificou-se uma 

notável evolução, na qualidade do parque escolar. Melhor dimensionado e 

apetrechado, o parque escolar está melhor adequado às novas exigências do ensino. 

• O ensino superior tem conhecido nos últimos anos um reforço da sua afirmação no 

concelho. Além da Escola Superior de Hotelaria e Turismo estar sediada em Vila do 

Conde, o IPP criou ainda a Escola Superior de Media Artes e Design, o que revela o 
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crescente dinamismo desta instituição. Por outro lado, confirma-se a afirmação de polo 

de ensino e de investigação ligado à temática agroindustrial, perspetivado no relatório 

de PDM em 1995. 

• Nos últimos 15 anos surgiu na sede do Município um conjunto de novos equipamentos, 

de promoção da Ciência e Investigação, nomeadamente o Centro Ciência Viva, Espaço 

“Acqua”, CMIA e Centro de Pedagogia Ambiental, todos com atividades nas áreas do 

ambiente. 

 

1.4 - Síntese Conclusiva dos Cuidados de Saúde no Concelho de Vila do Conde 

A prestação de cuidados de saúde no Município de Vila do Conde, conheceu, no 

passado recente, significativas alterações, que advêm sobretudo, da reorganização do modelo 

conceptual que configura o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Esta reorganização já começou 

a produzir resultados positivos, nos três pilares que constituem o SNS. 

• Ao nível dos cuidados de saúde primários, destacam-se: 

i.  A cobertura integral da população residente com médico de família. A 

população dos Agrupamentos de Centros de Saúde ACES possui 

Médico e Enfermeiro de família, exceto os utentes que por opção não o 

desejem – taxa de cobertura de 100 % nos Cuidados de Saúde 

Primários. 

ii.  Mantêm-se a presença descentralizada da sede de 4 Unidades de 

Saúde Familiar, que garantem uma boa acessibilidade aos utentes 

residentes nas localidades do interior.  

iii. Os utentes para além de recorrer à sua USF, podem beneficiar de 

outros cuidados especializados prestados pela Unidade de Cuidados 

na Comunidade (UCC) e pela Unidade de Recursos Assistenciais 

Partilhados (URAP). Estas unidades asseguram cuidados de 

enfermagem no âmbito das especialidades de Reabilitação, Saúde 

Infantil e Pediátrica, Saúde Materna e Obstétrica, Saúde Mental e 

Psiquiátrica e Saúde Comunitária, e também Cuidados de Psicologia, 

Nutrição, Fisioterapia e Serviço Social. Podem contar ainda com a 

intervenção da Unidade de Saúde Pública. 

• A resposta aos cuidados de saúde hospitalares destaca-se: 

i. Foi reorganizada pela agregação dos Hospitais da Póvoa de Varzim e de 

Vila do Conde, num centro hospitalar, existindo uma concentração de 

serviços e de recursos humanos, com ganhos de eficiência.  

ii. Desde janeiro de 2015 que Vila do Conde dispõe do centro hospitalar 

privado, Hospital do Senhor de Bonfim, que privilegia os serviços de 

pediatria, geriatria e psiquiatria, representando um importante reforço da 

rede hospitalar.  
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iii. A Unidade de Saúde da Santa Casa da Misericórdia presta serviços 

Atendimento Permanente 24h, Exames de Diagnóstico, Consultas de 

Especialidade, Cirurgia (2 blocos operatórios), Internamento em 

Medicina, Laboratório Análises Clínicas, Clinica de Fisiatria e Cuidados 

Continuados Integrados.  

iv. A descentralização dos serviços do Hospital Magalhães Lemos é uma 

mais-valia na medida que presta serviços de cuidados de proximidade. 

 

• Os cuidados continuados integrados, destinados a pessoas com dependência 

física e/ou mental constituem uma resposta recente mas fundamental, que visa 

diminuir as carências existentes nesta área dos cuidados de saúde. A Rede 

Nacional afigura-se ainda embrionária, sendo que a oferta existente no 

Município de Vila do Conde, totaliza 40 camas (25 camas na tipologia Média 

Duração e Reabilitação e 15 camas na tipologia de Longa Duração e 

Manutenção), que é manifestamente insuficiente. A Santa Casa da 

Misericórdia de Vila do Conde aguarda presentemente protocolo para mais 15 

camas desta última tipologia que já se encontram disponíveis.  

• Ao nível dos cuidados continuados integrados de saúde mental, foram criados 

dois novos serviços em Vila do Conde, a Unidade Saúde Mental Comunitária e 

o Fórum Sócio Ocupacional, ambos extensões do Hospital Magalhães Lemos, 

que vêm reforçar a capacidade de resposta do SNS na área da saúde mental 

de modo a descentralizar o acesso dos utentes a estes cuidados de saúde 

específicos e diminuir a institucionalização. 

 

1.5- Síntese Conclusiva dos Equipamentos de Apoio às Crianças e Jovens 

Os serviços e equipamentos coletivos dirigidos a crianças e jovens podem ser 

classificados em dois grupos: de caráter formativo (creches, ATL e pré-escolares) e de caráter 

protetivo (CAT, Lares, CPCJ, CAFAP, Centro Educativo). 

Dos primeiros e uma vez que os equipamentos pré-escolares e escolares foram tratados 

detalhadamente na Carta Educativa, merecem atenção as creches do Município que, apesar 

da duplicação da capacidade da rede (707 crianças), ao longo da última década, em 2015 

indiciava ainda uma sobrelotação da mesma rede (148 em lista de espera), para além de 

apresentar um padrão assimétrico, relativamente ao concelho. Esta situação poderia ser 

corrigida, através do incentivo à criação de mais algumas amas, nas localidades com menor 

cobertura do serviço. Dever-se-á também incentivar o reforço das creches nas freguesias em 

que o crescimento populacional é efetivo 

Quanto ao grupo dos serviços e equipamentos de proteção, existe no concelho uma rede 

de respostas sociais, como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, as Famílias de 

Acolhimento (4), Centro de Acolhimento Temporário (2), Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental (1) e Lares de Infância e Juventude (2). Contudo, é pertinente 
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sublinhar que o elevado número de crianças e jovens (cerca de 607) que exigiram em 2015 a 

atenção da CPCJ, deveria merecer alguma acuidade por parte da Câmara Municipal, ao nível 

dos contextos territoriais que caracterizam as proveniências daquelas crianças e jovens a fim 

de aumentar e descentralizar o número de CAFAP no território concelhio.  

 

1.6- Síntese Conclusiva dos Equipamentos de Apoio ao Idoso 

A conjuntura social e demográfica que consubstancia o atual planeamento dos 

equipamentos dirigidos à Terceira Idade é caracterizada pelo envelhecimento acelerado da 

população, para além da fragmentação dos agregados familiares. Tal resulta numa indubitável 

tendência para o crescimento da procura pelos equipamentos dirigidos a este grupo da 

população, com particular ênfase nos Lares para Idosos.  

É com este quadro de referência que, apesar do significativo aumento da capacidade de 

resposta dos serviços de apoio ao idoso, se verifica que: 

• Em 2015 a capacidade da rede dos Centros de Dia (275) apresenta sobrelotação em 

alguns equipamentos (Azurara, Junqueira e Vila Chã), para além de uma distribuição 

espacial com significativa assimetria. A conjunção destes dois fatores poderá justificar 

a implementação de medidas de incentivo à criação de novos Centros de Dia, mesmo 

que, em equipamentos já existentes, por exemplo, Centros Paroquiais ou outras 

entidades associativas. 

• O surgimento em Vila do Conde nos últimos anos de novos equipamentos com a 

valência de Estrutura Residencial para Idosos (capacidade em 2015: 462 idosos) é 

insuficiente para a procura deste tipo de serviço (lista de espera de 248 indivíduos), 

que tenderá a aumentar, nos próximos anos, em resultado de fatores demográficos. 

Está prevista a criação de duas novas estruturas que perspetivam que no futuro 

próximo haverá uma evolução favorável desta situação de carência. 

• Por outro lado, dever-se-á promover o envelhecimento ativo ao longo da vida, pela 

atividade física e pela participação social. Neste contexto, o associativismo poderá 

desempenhar um papel importante, bem como o surgimento de projetos diversificados, 

como seja o Clube Sénior ou a Universidade Sénior. 

 

1.7- Síntese dos Equipamentos de Apoio à Pessoa Deficiente ou com Incapacidade 

Em Vila do Conde existe uma importante resposta institucional, no que respeita à 

promoção, acompanhamento, encaminhamento e articulação da problemática da deficiência no 

concelho, o que constitui um fator positivo.   

No contexto dos equipamentos de apoio à Pessoa Deficiente ou com Incapacidade, a 

evolução da capacidade de resposta dos Centros de Acompanhamento Ocupacional (CAO) e 

dos Lares Residenciais verificada no Município de Vila do Conde, ao longo da última década, 

foi verdadeiramente notável. Contudo, considerando os últimos valores conhecidos, relativos à 

procura e oferta destas respostas sociais, justifica-se a continuação do esforço de ampliação 
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da rede, por parte das entidades existentes ou, de outras entidades, promotoras de novos 

espaços.  

A abertura em 2015 do Centro de Reabilitação Prof. Doutor Jorge Azevedo Maia em 

Fajozes e do MADI – Movimento de Apoio ao Diminuído Intelectual na localidade de Ferreiró, 

ambos com valências de Lar Residencial, com capacidade ao todo para 48 utentes e de CAO 

com resposta para 60 utentes, constituiu um importante reforço da capacidade da rede de 

equipamentos de apoio à Pessoa com Deficiência ou com Incapacidade. 

 

1.8- Síntese dos Equipamentos de Apoio à Família e Comunidade 

O concelho apresenta uma cobertura de respostas e serviços orientados para as 

necessidades e situações de carência e privação da família e da comunidade.  

A resposta concelhia está essencialmente orientada para situações de carência e 

privação de recursos básicos, nomeadamente na alimentação e cuidados básicos. É neste 

âmbito que em setembro 2014 é inaugurada a Cantina Social, que proporciona refeições a 

pessoas economicamente desfavorecidas, e o Alojamento de Emergência Social, destinado ao 

acolhimento por um período de dias limitado, de pessoas adultas em situação de carência e 

risco social. 

Em 2015, estavam em funcionamento sete GIP distribuídos por igual número de 

freguesias que, em estreita articulação com o Centro de Emprego, prestam apoio a jovens e 

adultos desempregados, no sentido da resolução dos seus problemas de inserção ou 

reinserção profissional 

 

1.9 - Síntese Conclusiva dos Equipamentos de Apoio aos Grupos Vulneráveis 

• Na última década verificou-se, no Município de Vila do Conde, um notável incremento 

do número e sobretudo, da capacidade de oferta dos equipamentos de apoio aos 

grupos mais vulneráveis da sociedade – as Crianças e Jovens, os Idosos e as Pessoas 

com Deficiência ou Incapacidades. A melhoria das condições oferecidas por estes 

equipamentos, foi outro aspeto muito positivo. 

Apesar do assinalável aumento da capacidade de resposta destes equipamentos, 

verificado ao longo da última década, a resposta da Rede encontrava-se, em 2015, 

com a capacidade no limiar da sobrelotação, com lista de espera em algumas das 

valências, merecendo alguma acuidade por parte das diversas entidades, que se 

relacionam com esta temática. 

O padrão de distribuição assimétrico da rede de creches do concelho, poderá justificar 

o incentivo ao aparecimento de Amas, nas localidades com maior carência desta 

valência. 

• Os Lares para Idosos foram os equipamentos cuja oferta mais cresceu ao longo da 

última década. Contudo, por razões de dinâmica demográfica e desestruturação 

familiar, a forte procura por esta valência, tem absorvido toda a capacidade de oferta 
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destes equipamentos, facto que também deveria merecer uma particular atenção das 

diversas entidades promotoras. 

Promover desde já, o envelhecimento ativo ao longo da vida, para além dos benefícios, 

na saúde e bem-estar de cada pessoa, constitui a forma mais eficiente e eficaz de 

mitigar as carências verificadas no domínio das políticas dirigidas à Terceira Idade. As 

atividades desenvolvidas por entidades como o Clube Sénior ou a Universidade Sénior 

justificam ser incentivadas e diversificadas. Neste contexto, o movimento associativo 

do concelho poderá ter um papel importante. 

• No contexto da deficiência, o trabalho de informação, acompanhamento e 

encaminhamento, constitui um fator positivo. Quanto aos equipamentos de retaguarda, 

sobretudo os CAO e os Lares Residenciais, apesar do significativo esforço realizado 

pelos promotores, no aumento da capacidade de resposta, esta revelava-se 

insuficiente para as necessidades existentes em 2015. 

• No âmbito do apoio à Família e Comunidade, o concelho já apresenta uma resposta 

social organizada. Contudo, no atual contexto social, seria desejável alargar a 

cobertura da rede de serviços de emergência social, de modo a descentralizar e criar 

uma rede formal institucional que envolva as freguesias. 

 

1.10 - Síntese Conclusiva dos Equipamentos Culturais 

A dimensão cultural, no contexto da vida comunitária do Município de Vila do Conde foi 

muito provavelmente, uma das áreas que maior desenvolvimento conheceu nas últimas duas 

décadas, quer ao nível das estruturas existentes, quer ao nível da dinâmica verificada.  

Em síntese, poder-se-á caracterizar da seguinte forma a evolução da rede de 

equipamentos culturais e respetiva dinâmica, no concelho de Vila do Conde. 

• Uma notável renovação e expansão da rede de equipamentos culturais, sobretudo pela 

emergência de um conjunto de equipamentos culturais, em edifícios de significativo 

valor histórico e arquitetónico, que reúnem todas as condições para a implementação 

da programação cultural mais exigente; 

• Uma interessante estrutura museológica, concentrada sobretudo na cidade; 

• A rede dos equipamentos culturais parece configurar a existência de dois níveis de 

equipamentos, do ponto de visto da importância ou exigência do evento: 

o Um nível municipal, apoiado num conjunto de equipamentos concentrados na 

cidade, que garante o suporte a eventos de caráter municipal ou 

supramunicipal e; 

o Um nível local ou de proximidade, assente num conjunto de equipamentos 

disseminados pelo concelho, que garantem os múltiplos eventos socioculturais 

que se realizam por todo o Município. 

Relativamente à dinâmica cultural existente no Município, esta parece corresponder em 

qualidade, ao nível proposto pelas estruturas, sendo caracterizada pelos seguintes fatores: 
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• A Câmara Municipal apresenta-se como o principal promotor cultural do Município, 

posição reforçada com a abertura de novos espaços, como sejam o Teatro Municipal, a 

Biblioteca José Régio ou o Centro de Memória; 

• Aumento significativo da oferta cultural, alguma com a qualidade necessária para atrair 

públicos supraconcelhios; 

• Uma interessante diversidade de programação, por forma a abranger o máximo de 

públicos possíveis; 

• Uma importante dinâmica associativa, que garante uma atividade cultural de 

proximidade, de elevada importância comunitária. 

 

1.11 - Síntese Conclusiva dos Equipamentos Desportivos 

O Município de Vila do Conde possui atualmente um parque desportivo constituído por 

mais de uma centena de recintos desportivos, nos quais se praticam cerca de duas dezenas de 

modalidades desportivas, quer seja na vertente competitiva, quer seja na vertente recreativa e 

de saúde.  

Todas as freguesias possuem pelo menos um recinto para a prática de desporto, sendo 

os Campos de Futebol e os Ringues Polidesportivos os tipos de equipamento predominantes 

no concelho, com presença praticamente em todas as freguesias do Município. Verifica-se na 

sede do Município uma relativa concentração de equipamentos. 

Dos recintos desportivos contabilizados, somente 28 encontravam-se integrados em 

equipamentos cobertos, incluindo as duas piscinas municipais, permitindo uma prática 

desportiva regular ao longo de todo o ano, em boas condições de utilização e destes recintos, 

cerca de metade estavam inseridos em ambiente escolar.  

A utilização destes recintos desportivos, após o horário escolar, quer pelas coletividades, 

quer pela população em geral, aumenta significativamente a eficiência destes equipamentos. 

Conforme informação recolhida, o horário pós-escolar, compreendido entre as 19 e as 23 

horas, dos pavilhões polidesportivos das EB2,3 encontra-se plenamente preenchido. 

A distribuição dos recintos desportivos cobertos no Município de Vila do Conde, 

demonstra haver uma clara concentração de recintos na cidade, e uma localização dispersa 

em 10 freguesias rurais. Atendendo a esta distribuição geográfica desigual e à versatilidade 

destes equipamentos, entende-se que seria vantajoso para a população a construção de novos 

pavilhões polidesportivo ou proceder à cobertura dos ringues polidesportivos. 

 

1.12 - Síntese Conclusiva dos Equipamentos de Lazer e Recreio 

No contexto das atividades de lazer e recreio, o concelho de Vila do Conde vem criando, 

ao longo dos últimos anos, um conjunto de espaços, uns mais, outros menos informais, que 

oferecem boas condições quer para a atividade física fora do âmbito competitivo, quer para a 

utilização dos tempos livres e de ócio. O Parque João Paulo II, com o seu centro de atividades, 

a Marina de recreio, O Parque Atlântico, o Parque Aventura em Azurara ou os 18 km de 
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ciclovias, são algumas das principais intervenções de renovação urbana, que contribuem para 

aprofundar o processo de humanização e da coesão social do território concelhio. 

A requalificação urbana de que foi alvo toda a frente de mar na cidade, considerou a 

criação de um espaço para peões e uma ciclovia em toda a sua extensão - cerca de 4 km – 

infraestrutura diariamente utilizada por algumas centenas de pessoas, que aproveitam para 

fazer corrida, jogging, andar de bicicleta ou simplesmente passear. No âmbito das obras do 

Metro também foram construídos mais 6 km de ciclovias que acompanham o traçado da linha 

de Metro. Por fim, concluiu-se em 2016 a construção dos passadiços em madeira criando um 

percurso pedonal e ciclável que atravessa o Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde e 

Reserva Ornitológica de Mindelo, com uma extensão de 8.6 km. 

No contexto dos espaços de lazer sugere-se aumentar a extensão das ciclovias e 

reforçar a ligação entre as existentes, bem como a criação de percursos e trilhos paisagísticos 

em espaços adjacentes às linhas de água, sobretudo vocacionados para os peões e veículos 

não motorizados.  

 

1.13 - Síntese Conclusiva dos Equipamentos Religiosos 

No concelho de Vila do Conde existem 32 cemitérios e 89 edifícios religiosos, que 

constituem uma parte significativa do património histórico do concelho. Embora o parque 

edificado pertença essencialmente à Igreja Católica, também inclui equipamentos de diversos 

cultos religiosos. 
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INFRAESTRUTURAS 

 

 

1 - Resíduos Sólidos Urbanos 

 

A gestão dos resíduos urbanos produzidos no concelho, de acordo com o estabelecido 

no Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, é da competência do Município. Em termos 

operacionais a recolha e transporte dos resíduos urbanos é efetuada pelos Serviços de Higiene 

e Limpeza do Município e através da prestação de serviços. 

Verifica-se uma significativa alteração da situação reportada no relatório datado de julho 

de 1995, quer ao nível legal, quer estrutural, com claros reflexos na melhoria das condições de 

recolha, transporte, valorização e tratamento dos resíduos urbanos e, subsequentemente, na 

limpeza geral do concelho e no aproveitamento dos recursos. 

11 – Sistema de recolha 

Os serviços municipais efetuam a recolha seletiva em todo o concelho e a recolha 

indiferenciada dos contentores de superfície nas freguesias do litoral.  

Relativamente à frequência de recolha, a situação é a descrita na tabela abaixo: 

 

Tipo de recolha Área abrangida Frequência de recolha  Observações 

Indiferenciada em 

contentores de superfície 

Cidade de Vila do Conde  Diária (seg. a sábado) Nos meses de verão 

há uma recolha 

extraordinária, ao 

domingo, na cidade de 

Vila do Conde e 

freguesias do Litoral 

Freguesias do litoral 3 a 4 vezes por semana – 

conforme o circuito 

 

Freguesias do interior 2 vezes por semana  

Indiferenciada em 

contentores enterrados 

Todo o Concelho 1 vez por semana  

Seletiva em contentores de 

superfície 

Todo o Concelho Papel/Cartão e Embalagens 

– 1 vez por semana 

 

Vidro – de 15 em 15 dias 

Seletiva porta-a-porta no 

setor não residencial a) 

Cidade de Vila do Conde Papel e cartão – 2 a 

3x/semana 

A frequência é, 

conforme os casos, 

adaptada à produção 

dos estabelecimentos 

Embalagens – 2 a 3x/semana 

Vidro - 2 a 3x/semana 

Resíduos orgânicos 3x 

semana a diária 

 

Foi iniciada em maio de 2016 a recolha seletiva porta-a-porta no setor não residencial, 

no âmbito do PAPERSU, em cerca de 100 estabelecimentos do setor da restauração – canal 

HORECA.  
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1.2. – Produção 

Resíduos Indiferenciados

Entre 2000 e 2015 regista

objeto de recolha indiferenciada.

 

A capitação de resíduos indife

se uma população de 79 518 habitantes).

1.3 – Resíduos Seletivos

Em 2015 cerca de 6450 toneladas de resíduos foram objeto de recolha seletiva e 

encaminhamento para reciclagem/valorização. As tipologias de resíduos e quantidades são 

apresentadas na tabela abaixo:

Nos gráficos seguintes apresenta

Embalagens plásticas e metálicas e Vidro.
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Resíduos Indiferenciados 

Entre 2000 e 2015 regista-se uma redução de 4,75% da quantidade de resíduos urbanos 

objeto de recolha indiferenciada. 

 

A capitação de resíduos indiferenciados, em 2015, foi 427,08 kg/habitante (considerou

se uma população de 79 518 habitantes). 

Resíduos Seletivos 

de 6450 toneladas de resíduos foram objeto de recolha seletiva e 

encaminhamento para reciclagem/valorização. As tipologias de resíduos e quantidades são 

apresentadas na tabela abaixo: 

Nos gráficos seguintes apresenta-se a evolução da recolha seletiva de P

Embalagens plásticas e metálicas e Vidro. 
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uma redução de 4,75% da quantidade de resíduos urbanos 

g/habitante (considerou-

de 6450 toneladas de resíduos foram objeto de recolha seletiva e 

encaminhamento para reciclagem/valorização. As tipologias de resíduos e quantidades são 

se a evolução da recolha seletiva de Papel/Cartão, 
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1.4 – Recolhas Especiais (Seletivas)

Para além dos serviços anteriormente referidos, o M

ainda as seguintes recolhas seletivas:

• resíduos têxteis, ao abrigo de protocolo com a empresa Wippytex;

• óleos usados, no âmbito de um projeto integrado entre a LIPOR, a Câmara e a EGI 

Gestão de Resíduos, sendo esta última responsável pela recolha e valorização dos óleos 

alimentares usados; 

• monstros não metálicos, REEE, sucatas, madeiras, resíduos verdes, redes e apetrechos de 

pesca recolhidos mediante solicitação

1.5 – Projetos  

No âmbito do Plano Estratégico para os Resídu

estabelecidas metas aplicáveis aos sistemas de gestão de resíduos, tendo sido fixadas para o 

sistema LIPOR as seguintes: 

• Retomas de recolha seletiva: 50 kg/hab/ano;

• Preparação para reutilização e reciclagem: 35 %;

• Meta máxima de deposição de RUB em aterro: 10%.
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Recolhas Especiais (Seletivas) 

ços anteriormente referidos, o Município de Vila do Conde assegura 

ainda as seguintes recolhas seletivas: 

resíduos têxteis, ao abrigo de protocolo com a empresa Wippytex; 

óleos usados, no âmbito de um projeto integrado entre a LIPOR, a Câmara e a EGI 

Gestão de Resíduos, sendo esta última responsável pela recolha e valorização dos óleos 

monstros não metálicos, REEE, sucatas, madeiras, resíduos verdes, redes e apetrechos de 

mediante solicitação dos produtores. 

Plano Estratégico para os Resíduos Urbano PERSU 2020 foram 

estabelecidas metas aplicáveis aos sistemas de gestão de resíduos, tendo sido fixadas para o 

 

Retomas de recolha seletiva: 50 kg/hab/ano; 

Preparação para reutilização e reciclagem: 35 %; 

deposição de RUB em aterro: 10%. 
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unicípio de Vila do Conde assegura 

óleos usados, no âmbito de um projeto integrado entre a LIPOR, a Câmara e a EGI – 

Gestão de Resíduos, sendo esta última responsável pela recolha e valorização dos óleos 

monstros não metálicos, REEE, sucatas, madeiras, resíduos verdes, redes e apetrechos de 

PERSU 2020 foram 

estabelecidas metas aplicáveis aos sistemas de gestão de resíduos, tendo sido fixadas para o 



160                GABINETE DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL VILA DO CONDE 
Estudos de enquadramento – Relatório de Avaliação Específica do Ordenamento do Território 

 

O Município de Vila do Conde, membro integrante do sistema intermunicipal LIPOR, 

elaborou um Plano de Ação no qual são estabelecidas as medidas que se entenderam 

necessárias de forma a contribuir para o atingimento das metas. 

Pese embora a meta de prevenção da produção esteja apenas estabelecida a nível 

nacional - prioridade da hierarquia de gestão de resíduos, a estratégia do Município 

contemplou medidas no sentido da diminuição da produção.  

O Plano de Ação do Município de Vila do Conde assenta numa estratégia fortemente 

orientada para o incremento das recolhas seletivas. 

De forma sucinta o Plano de Ação assenta nos seguintes eixos e medidas: 

� Eixo I - Prevenção da produção e perigosidade 

o alargamento da compostagem caseira; 

o Criação de centro de demonstração de compostagem / vermicompostagem e 

horta biológica (Projeto Horta à Porta); 

o Promoção da reutilização de resíduos (projeto RE_VER_SE) 

o Alargamento do projeto Dose Certa aos estabelecimentos de restauração, 

instituições e residências. 

� Eixo II - Incremento da recolha seletiva multimaterial 

o Densificação da rede de ecopontos; 

o Implementação da recolha seletiva porta-a-porta residencial; 

o Incremento da recolha seletiva porta-a-porta não residencial; 

o Requalificação do ecocentro; 

o Criação de Parques de Receção de Resíduos; 

� Eixo III - Incremento da recolha seletiva de RUB 

o Alargamento da rede de recolha seletiva de resíduos orgânicos em grandes 

produtores; 

o Implementação da recolha seletiva porta-a-porta residencial (resíduos 

orgânicos); 

o Incremento da recolha seletiva de resíduos verdes; 

� Eixo IV - Incremento de outras recolhas seletivas 

o Alargamento da recolha seletiva a outros fluxos de resíduos especiais; 

� Eixo V- Valorização de resíduos de varredura 

o Triagem dos resíduos de varredura 

� Eixo VI - Sensibilização e comunicação 

o Promoção de ações de sensibilização da população 

� Eixo VII - Incremento da recolha seletiva multimaterial 

o Implementação de sistemas de controlo de deposição 
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1.7 – Tratamento e Destino Final 

Em 1995, o destino final da totalidade dos resíduos sólidos recolhidos no concelho era a 

lixeira controlada localizada na freguesia de Tougues. O projeto de encerramento, selagem e 

recuperação paisagístico dessa infraestrutura foi concluído em 5 de junho de 2003. 

Atualmente, a valorização, tratamento e destino final dos resíduos urbanos (RU) 

produzidos na área do Município de Vila do Conde é da responsabilidade da LIPOR (Serviço 

Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto). 

Os resíduos indiferenciados são transportados para a Central de Valorização Energética 

da LIPOR I, onde são incinerados sendo, como resultado dessa queima, produzida energia 

elétrica. 

Os resíduos resultantes de recolha seletiva são transportados para a Central de Triagem 

da LIPOR, onde são devidamente triados e encaminhados para reciclagem. 

Os resíduos alimentares e os resíduos verdes são encaminhados para a Central de 

Valorização Orgânica da LIPOR, para compostagem, sendo transformados em adubo orgânico. 

As madeiras, redes e apetrechos de pesca são encaminhados para operadores 

licenciados para a adequada valorização. Os óleos alimentares usados e os resíduos têxteis, 

cuja recolha é efetuada por entidades privadas, também é encaminhado pelas mesmas para a 

valorização técnico-económica desses resíduos. 
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2 – Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais 

 

 

2.1 – Introdução 

À data da elaboração do relatório de infraestruturas de suporte ao Plano Diretor 

Municipal de Vila do Conde publicado em 12 de dezembro de 1995, e embora tal não seja aí 

expressamente abordado, a gestão dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de 

águas residuais do concelho era da responsabilidade da Autarquia, por intermédio da Divisão 

de Água e Saneamento. 

Essa gestão incluía captação, elevação, adução, reserva e distribuição de água, e, no 

saneamento, coleta, transporte e destino final. 

Entretanto, o Município de Vila do Conde atribuiu à INDAQUA Vila do Conde a gestão 

“em baixa”15 de ambos os sistemas, ao abrigo do Contrato de Concessão da Exploração e 

Gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Público e de Recolha de 

Efluentes do Concelho de Vila do Conde, outorgado em 17 de julho de 2008, com aditamento 

celebrado em 18 de dezembro de 2008. 

O contrato prevê a concessão por um período de 40 anos, estando o serviço da 

INDAQUA Vila do Conde a ser prestado desde 1 de janeiro de 2009. 

Cabe à INDAQUA Vila do Conde a concretização do Plano de Investimentos anexo ao 

Contrato de Concessão, com o objetivo principal de melhorar as taxas de cobertura de rede de 

água e saneamento no concelho. 

O investimento destina-se à construção, extensão, reparação, renovação, manutenção e 

melhoria de todas as instalações, infraestruturas e equipamentos que integram os sistemas 

concessionados da rede pública de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, 

num total de cerca de 650 quilómetros de redes. 

Esta concessão tem como objetivo assegurar uma taxa de cobertura de 97% da 

população com sistemas públicos de abastecimento de água e de 90% com sistemas públicos 

de saneamento de águas residuais urbanas. A INDAQUA Vila do Conde tem a expectativa de, 

após a concretização do Plano de Investimentos, vir a servir um universo total de 55.000 

clientes de água e 52.000 clientes de saneamento. 

Paralelamente, a responsabilidade pela gestão “em alta”16 dos sistemas de 

abastecimento de água e de drenagem de águas residuais do concelho cabe à empresa Águas 

do Noroeste, S.A., do grupo AdP - Águas de Portugal, S.A. (empresa constituída em 1993). 

 

                                                      
 

15 Sistemas “em baixa”: no abastecimento de água, corresponde aos componentes de distribuição, com os respetivos 
ramais de ligação, entre os reservatórios e o utilizador final; no saneamento, são as redes de coletores com os ramais 
de ligação correspondentes, incluindo as estações elevatórias inerentes a essas redes (Fonte: PEAASAR II, adaptado). 
16 Sistemas “em alta”: no abastecimento de água, incluem captação, tratamento, adução e reservatórios de entrega 
(excecionalmente, estes podem pertencer ao sistema “em baixa”); no saneamento, inclui emissários, intercetores e 
estações elevatórias inerentes e as estações de tratamento e os dispositivos e instalações de destino final dos 
efluentes (Fonte: PEAASAR II, adaptado). 
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Este sistema resulta da agregação dos sistemas multimunicipais de captação, 

tratamento e abastecimento de água do sul do Grande Porto; de abastecimento de água e de 

saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro; de saneamento do Grande Porto; e de 

abastecimento de água e saneamento do Noroeste, conforme preconizado no PENSAAR 2020, 

a nova estratégia para o setor publicada em 2014.  

Figura I - Concelhos integrados no sistema Águas do Norte, S.A. 

 
Fonte: Site das Águas do Noroeste, Grupo Águas de Portugal 

 

A missão da concessionária é a de conceber, construir, explorar e gerir o sistema 

multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal e o sistema 

de águas da região do Noroeste, num quadro de eficiência e sustentabilidade económica, 

social e ambiental, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e para o 

desenvolvimento socioeconómico da região; e ser uma empresa de referência nacional no 

setor da água em termos de qualidade do serviço público prestado e um parceiro ativo para o 

desenvolvimento da região onde se insere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro I – Estrutura de gestão dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais 
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Fonte: Site das Águas do Noroeste, Grupo Águas de Portugal 

 

2.2. Sistema de Abastecimento de Água 

 

2.2.1. Situação Inicial 

Conforme é possível verificar no anterior relatório, em 1995, a rede pública de 

abastecimento de água servia apenas 20% da área do concelho e 40% da sua população. 

A estrutura de abastecimento de água para o concelho era constituída por uma captação 

por toma direta, efetuada no leito do Rio Ave (em Formariz), e por um reservatório de 300m3, 

situado no Mosteiro de Santa Clara, a partir do qual era feita a distribuição para a sede de 

concelho e para as freguesias litorais de Azurara, Árvore, Mindelo e Vila Chã (embora a 

cobertura destas áreas não fosse total). 

As freguesias interiores não se encontravam então inseridas na rede principal de 

abastecimento público de água. Embora predominasse a captação individual em recursos 

hídricos subterrâneos, existiam já microssistemas constituídos por pequenas reservas e 

respetivas redes de distribuição, localizadas em parte dos aglomerados urbanos de Arcos, 

Bagunte, Junqueira, Parada e Fornelo. 

Tendo em consideração a degradação acentuada da qualidade da água do Rio Ave, 

foram desenvolvidos projetos de remodelação do sistema, procurando soluções conjuntas com 

outros municípios, nomeadamente, e numa primeira fase, com a Póvoa de Varzim. 

Até final de 1995, foi assim criada uma nova captação (também localizada em Formariz), 

mas agora subterrânea, constituída por drenos horizontais colocados a 18 metros abaixo do 

leito do rio, um sistema de elevação, incluindo estação de tratamento e conduta de adução, e 

 

Regulação - ERSAR

Funções de suporte

Regulação - ERSAR

Funções de suporte

Recolha

DistribuiçãoCaptação Tratamento Adução Armazenamento

Transporte Tratamento
Reutilização Distribuição
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Operação - Água
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Captação Tratamento Adução Armazenamento Distribuição

Recolha de água no seu meio
hídrico, superficial ou sub
terrâneo.
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elevação.

Correcção das características
físicas, químicas e bacterio-
lógicas da água por forma a
torná-la adequada para o
consumo humano.
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forma a assegurar a conti-
nuidade no abastecimento.
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da água em quantidades e
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desde o ponto de recolha até
às unidades de tratamento de
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elevação.
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novos reservatórios (localizados em Alto de Pêga, atualmente com frente para a Avenida da 

Liberdade), compreendendo duas células apoiadas (de 2000m3 cada uma) e torre de pressão 

(de 400m3). O novo sistema era ainda complementado com o reservatório já existente (atrás 

referido). Contudo, essa alteração apenas se traduziu na melhoria do abastecimento, quer em 

termos quantitativos, quer qualitativos, à mesma população. 

 

2.2.2. Sistema “em alta” 

O fornecimento “em alta” de água proveniente do Rio Cávado foi inicialmente garantido 

para os concelhos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde através de uma ETA provisória em 

Areais de Vilar (freguesia do concelho de Barcelos onde é efetuada a captação), dada a 

necessidade de eliminar o abastecimento a partir do Rio Ave. 

 

2.2.3. Sistema “em baixa” 

Com a entrada em funcionamento do sistema de abastecimento “em alta”, foi possível 

elaborar um plano geral de abastecimento de água para o concelho e, a partir daí, iniciar o 

processo de construção de redes. 

Contudo, apesar de terem sido executadas substanciais obras ao nível das redes 

adutoras “em alta”, o investimento na rede de distribuição ao utilizador foi muito menor. No 

sentido de obviar este problema, o Município optou por concessionar a gestão “em baixa” dos 

sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais do concelho. 

2.2.4. Estrutura atual do sistema de abastecimento de água 

A entrada da adução do sistema “em alta” no território concelhio é feita em Arcos, por 

intermédio de duas condutas distintas, resultantes de uma bifurcação efetuada imediatamente 

antes do limite do concelho de Vila do Conde. 

Na derivação norte, a conduta tem uma orientação de nordeste para sudoeste, 

terminando no reservatório da sede do concelho, identificado por RAV (4 000m3 + 400m3 de 

capacidade, situado nas cotas 48,2m e 25m). A conduta desdobra-se em Rio Mau, servindo a 

Póvoa de Varzim e abastecendo o reservatório RLR (5 000m3, cota de soleira 183,6m), na 

fronteira do concelho com a freguesia de Rates daquele Município. A conduta apresenta ainda 

uma derivação em Touguinha, criando uma outra ligação à Póvoa de Varzim. 

Na derivação sul, a conduta atravessa sensivelmente a meio do concelho, 

longitudinalmente, seguindo por Vilar do Pinheiro para o concelho da Maia. Ao longo desse 

percurso, a conduta desdobra-se por cinco vezes, uma das quais efetua também uma ligação à 

Trofa e a Santo Tirso (por Macieira da Maia e Fornelo). A norte do Rio Ave, a adutora alimenta 

o reservatório RAC (Arcos) - 50m3, cs 111,0m, situado em Arcos. A sul do Rio Ave, a adutora 

serve, no território concelhio, 7 reservatórios: RAO (Árvore) - 2 500m3, cs 51,55m, situado em 

Retorta; RSA (Sabariz) - 1 000m3, cs 50,0m, situado em Macieira da Maia; RVO (Vairão) - 2 

000m3, cs 110,0m, situado em Gião; RMI (Mindelo) - 2 000m3, cs 49,15m, situado em Fajozes; 

RMO (Modivas) - 1 500m3, cs 40,9m, situado em Vila Chã; RGL (Guilhabreu) - 1500m3, cs 
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160m, situado em Guilhabreu; RVP (Vilar do Pinheiro) - 1 000m3, cs 79,11m, situado em Vilar 

do Pinheiro e RVSE (Canidelo) – 2x150m3 , cs  220m. 

O Município conta assim com 10 reservatórios de distribuição em funcionamento, 3 a 

norte do Rio Ave e 7 a sul. A sua distribuição favoreceu inicialmente as áreas mais populosas 

da margem sul do Rio Ave e do litoral. Contudo, o último reservatório a entrar em 

funcionamento (Canidelo) veio já colmatar a área mais carenciada do interior. 

O concelho dispõe ainda de equipamento de regularização do sistema “em alta”, situado 

em Arcos, constituído por uma estação elevatória - ECA, e um reservatório - RSN (Senhora das 

Neves, 5 000m3, cota de soleira 179,6m). 

 

2.2.5. Perspetivas de desenvolvimento 

O plano de execução do sistema “em alta” no território concelhio prevê a expansão da 

infraestrutura para as zonas ainda não servidas, situadas na margem norte do Rio Ave e no 

interior. As próximas obras de prolongamento da rede contarão com ligações a reservatórios a 

construir em Touguinhó, Junqueira, Bagunte, Fornelo. 

 

2.2.6. Fornecimento e consumo de água 

O comparativo entre a data de elaboração do anterior relatório e a atualidade não é 

viável para o consumo de água, uma vez que não existem dados disponíveis relativos a 1995. 

Com efeito, em 31 de dezembro de 1995, os serviços da Autarquia apenas registavam os 

consumidores, verificando-se que o fornecimento de água era disponibilizado a 11 151 clientes. 

Os registos de consumos remontam a 1999. Nesse ano, o número de consumidores 

correspondia a 15 216, e o volume de água disponibilizado era de cerca de 2 670 000 m3. 

Em 31 de dezembro de 2008, o número de clientes ascendia a 28 568. O consumo de 

água, nesse ano, atingiu um volume de cerca de 3,5 milhões de m3. 

Já de acordo com os relatórios da INDAQUA Vila do Conde, verifica-se que o número de 

consumidores de água era de 29 353 e de 34 310, respetivamente em 31 de dezembro de 

2009 e 31 de dezembro de 2015, o que representa um acréscimo aproximado de 17% em seis 

anos. O consumo de água encontra-se estabilizado na ordem dos 3,4 milhões de m3, sendo 

que cerca de 65% do volume global de água faturada é representado pelo consumo doméstico. 

Estes valores, ainda de acordo com os mesmos relatórios, correspondem a uma taxa de 

cobertura do serviço de abastecimento de água de 95% no final de 2015. 

É de referir que, em 31 de dezembro de 2015, o total de redes de abastecimento de 

água da Concessionária, em serviço era de 541 quilómetros. 
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2.3. Sistema de Drenagem de Águas Residuais 

 

2.3.1. Situação Inicial 

Em 1995, apenas existiam redes de coleta e transporte em parte da cidade de Vila do 

Conde e nas freguesias de Azurara e Árvore. Até final do ano, concluíram-se as redes de 

drenagem da parte leste da cidade e da freguesia de Mindelo. 

Previa-se então a construção de um emissário submarino em associação com a Póvoa 

de Varzim como solução final dos efluentes da sede do concelho, Azurara e Árvore (estas 

mediante a realização de uma estação elevatória e de uma conduta em carga sob o leito do 

Rio Ave). Previa-se ainda que os efluentes originários das freguesias de Mindelo, Vila Chã e 

Labruge fossem orientados para uma ligação ao sistema de drenagem de Matosinhos. 

Nas freguesias do interior do concelho não existiam redes de drenagem de águas 

residuais, com exceção de loteamentos que recorriam a fossas sépticas coletivas. 

 

2.3.2. Período 1995 - 2006 

Aquando da integração do Município na Águas do Cávado, S.A. (para a gestão do 

sistema de abastecimento de água, como referido no ponto 2.2.2), e com vista a avançar em 

simultâneo com uma estrutura de gestão para o sistema de saneamento, foi elaborado um 

plano de saneamento de águas residuais para o concelho. O plano mantinha a previsão de 

construção de um emissário submarino em associação com a Póvoa de Varzim, como solução 

final dos efluentes da sede do concelho, Azurara e Árvore. Previa ainda a construção de duas 

ETAR, uma junto ao Rio Ave (freguesia de Tougues) para tratar os efluentes das freguesias 

interiores do norte do concelho, e outro no Rio Onda (Labruge) para tratar os efluentes das 

freguesias interiores do sul do concelho. 

A Câmara Municipal foi realizando obras previstas no referido plano até meados do ano 

2000, das quais se destacam: o emissário e intersector norte, destinado a conduzir os efluentes 

da cidade para o molhe sul do porto de pesca da Póvoa de Varzim e Vila do Conde; o 

emissário leste, destinado a conduzir os efluentes da zona nascente da cidade para o centro 

(estação elevatória da Rua do Bombeiro, que por sua vez canaliza para o emissário norte); a 

travessia do Rio Ave, ligando Azurara e Árvore à mesma estação elevatória; e o emissário e 

intersector sul, destinado a conduzir os efluentes das freguesias do litoral para a estação 

elevatória de Labruge. 

 

2.3.3. Sistema em “alta” 

Em novembro de 2006, o Município de Vila do Conde celebrou a sua adesão à Águas do 

Ave, e designadamente ao Sistema Multimunicipal do Vale do Ave, na componente de 

saneamento. 
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Com esta adesão, as obras estruturantes realizadas até 2000 foram integradas no 

sistema “em alta”. Foi então elaborado um novo plano de saneamento de águas residuais para 

o concelho, o qual reformulou substancialmente o anterior. 

Este sistema está dimensionado para a recolha, tratamento e rejeição de efluentes para 

uma taxa de atendimento de cerca de 85,5% da população total do Norte de Portugal. 

 

2.3.4. Estrutura do sistema de saneamento no concelho 

De acordo com os relatórios da INDAQUA Vila do Conde, a taxa de cobertura do serviço 

de saneamento rondava 85% dos alojamentos no final de 2015. 

 

O sistema de drenagem de águas residuais de Município apoia-se agora sobretudo na 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Ave, inaugurada a 31 de agosto de 

2010. Através da construção desta infraestrutura, foi possível o desvio das águas residuais dos 

Municípios de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, anteriormente despejadas diretamente no 

rio Ave e no mar, para a ETAR em questão. 

A ETAR do Ave, localizada na freguesia de Tougues (concelho de Vila do Conde), está 

dimensionada para receber os efluentes provenientes de cerca de 258 mil habitantes-

equivalentes17, na época alta, e 184 mil habitantes-equivalentes, na época baixa, dos 

Municípios de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. 

Contudo, e conforme decorre das obras que foram sendo realizadas na ótica do primeiro 

plano, o sistema de drenagem de águas residuais da metade sul do concelho apoia-se na 

Estação Elevatória de Labruge, que encaminha as águas residuais para Matosinhos. 

A EE recebe o caudal proveniente das Estações Elevatórias de Mindelo, Vila Chã e 

Moreiró e o caudal gravítico proveniente dos Intercetores de Rio Onda, Ribeira de Moinhos e 

Ribeira da Laje, sendo assim abrangidas as freguesias de Aveleda, Canidelo, Fajozes, Gião, 

Guilhabreu, Labruge, Malta, Mindelo, Modivas, Mosteiró, Vila Chã, Vilar e Vilar de Pinheiro. 

Estas infraestruturas têm capacidade para drenagem e tratamento de 180 l/s de águas 

residuais. Este caudal equivale à cobertura de saneamento para uma população aproximada 

de 36 415 habitantes, sendo 27.538 residente e 8.877 flutuante. 

No concelho, funcionam provisoriamente, até à chegada das redes, diversas fossas e 

mini ETAR compactas, sobretudo nas freguesias do interior. 

 

Considerando as redes de saneamento recebidas do Concedente no início da 

Concessão e as construídas desde 2009, a empresa tem sob sua gestão atualmente 315 

quilómetros de condutas de drenagem de águas residuais. 
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Faz-se notar que o desenvolvimento recente do sistema de drenagem de águas 

residuais produziu já resultados, nomeadamente na qualidade da água do rio Ave e das praias 

de Vila do Conde. Com efeito, as análises realizadas em 2015 indicaram que a qualidade da 

água do rio Ave é “Boa”, quando em 1995 era, na generalidade, “Muito Má”. Por outro lado, 

foram no ano de 2015 foram distinguidas com o galardão Bandeira Azul as seguintes zonas 

balneares: 

• Frente Urbana Norte (Praia Senhor dos Navegantes, Praia dos Barcos, Praia Mar e Sol, 

Praia Luzimar Norte, Praia Luzimar Sul, Praia pôr do sol Norte, Praia pôr do sol Sul, Praia 

Atlântica), Frente Urbana Sul (Praia Olinda, Praia do Turismo Norte e Sul, Praia Azul Norte, 

Centro e Sul, Praia da Ladeira Norte e Sul, Praia do Forno, Praia do Seca e Praia Sr.ª da 

Guia),  

• Mindelo (Praia de Mindelo),  

• Vila Chã (Praia de Pinhal dos Elétricos, Praia da Congreira, Praia de Vila Chã),  

• Labruge (Praia de Labruge e Praia de Moreiró - S. Paio). 

 

2.3.5. Perspetivas de desenvolvimento 

O Plano de Investimentos das Águas do Norte, S.A prevê a curto prazo, 2016/2017, a 

execução da segunda e terceira fases do Intercetor do Rio Este, servindo as freguesias 

Norte/Nascente do concelho, a execução da segunda fase do Intercetor do Rio Ave até ao 

limite do concelho com o Município da Trofa e o Intercetor de Retorta que vai servir a freguesia 

de Retorta. 

Com estas obras ficará concluído o sistema “em alta” no território concelhio. 
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3. Drenagem de Águas Pluviais 

O relatório de infraestruturas de suporte ao Plano Diretor Municipal de Vila do Conde 

publicado em 12 de dezembro de 1995 não incluiu qualquer referência à rede pública de 

drenagem de águas pluviais do concelho. Com efeito, e não obstante a responsabilidade pela 

sua gestão ser camarária, trata-se de uma infraestrutura que foi sendo executada sem a 

existência de um plano prévio, e sem que as obras realizadas fossem posteriormente 

cartografadas. 

O primeiro ímpeto para contrariar este cenário aconteceu quando, a 21 de maio de 2002, 

foi lançada a concurso a “Elaboração do Plano Geral de Drenagem de Águas Pluviais para Vila 

do Conde”. A empreitada foi adjudicada em 24 de março de 2003 à empresa Noraqua - 

Consultores de Engenharia, Lda. 

Em paralelo, o serviço camarário responsável pela apreciação de projetos e 

acompanhamento de obras de águas pluviais foi reformulado, garantindo a manutenção de um 

técnico superior em permanência nesta área. 

O tratamento da informação inerente às obras realizadas ainda é um pouco incipiente, 

mas é agora possível uma sucinta descrição dos elementos fundamentais da estrutura 

concelhia de águas pluviais. 

 

3.1. Plano Geral de Drenagem de Águas Pluviais para Vila do Conde 

Este plano incide territorialmente na freguesia de Vila do Conde. A encomenda efetuada 

à empresa Noraqua - Consultores de Engenharia, Lda. destinava-se à definição de uma rede 

de coletores principais que substituísse a existente e que garantisse a recolha e 

encaminhamento até aos pontos de descarga das águas pluviais provenientes da restante 

rede, quer a já existente, quer a que venha a ser executada nas áreas urbanizáveis. Os 

serviços técnicos definiram previamente os pontos de descarga e as bacias de drenagem. 

Assim, com base na topografia natural do terreno, foram delimitadas 12 bacias de 

drenagem independentes. As duas bacias situadas na parte mais a norte da cidade, com 81ha 

e 150ha, respetivamente, drenariam para o Oceano Atlântico. As restantes dez (77ha, 13ha, 

39ha, 2,1ha, 4,5ha, 44ha, 15ha, 55ha, 52ha, e 15ha) drenariam para o Rio Ave. 

Depois de analisada a situação existente, concluiu-se que, na generalidade, a cidade 

não se encontrava dotada de coletores estruturantes, pelo que na sua grande maioria teriam de 

ser feitas obras de raiz. 

Só excecionalmente existiam eixos dotados de coletores principais, como acontecia com 

a via marginal ou arruamentos abertos mais recentemente, sendo que mesmo estes primeiros 

seriam de substituir em função da capacidade que teriam de alcançar face ao desenho das 

bacias. 
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Entre 2001 e 2002, a Avenida D. António Bento Martins Júnior foi intervencionada, com 

subsequente modernização da respetiva rede de águas pluviais, ficando realizado um dos 

coletores principais de orientação transversal, com diâmetros relevantes, característicos de um 

coletor estruturante, variáveis entre os 1000 e os 1800 mm. 

Até ao final de 2015 encontram-se executadas obras em diversos eixos estruturantes 

previstos no referido plano, designadamente os que se estabelecem longitudinalmente e que 

correspondem aos seguintes arruamentos: 

• Avenida Júlio Graça, com desenvolvimento da conduta no sentido norte-sul e com entrega 

no Rio Ave, através de um diâmetro de 1000 mm; 

• Avenida Baltazar do Couto, com entrega na infraestrutura existente na Avenida Coutinho 

Lanhoso; 

• Avenida Cidade de Guimarães, com desenvolvimento da conduta no sentido sul-norte e 

com entrega na infraestrutura da Avenida D. António Bento Martins Júnior, indicada no 

parágrafo anterior, através de um diâmetro de 800 mm; 

• Avenida 5 de Outubro, a sul da Rotunda dos Fundadores, com alteração da disposição da 

infraestrutura, abolindo a entrega através da Praça da República, enveredando por um 

desenvolvimento ao longo da Avenida José Régio e com entrega a montante da ponte 

sobre o Rio Ave, através de um diâmetro de 1200 mm. 

Encontram-se calendarizadas obras estruturantes previstas no plano geral, referido no 

ponto 3.1, para a Rua das Violetas e Rua da Alegria, com descarga das águas junto ao molhe 

Sul do Porto de Pesca de Vila do Conde. 

 

3.2. Programa Polis e Metro do Porto 

As intervenções no âmbito do programa Polis (obras realizadas entre 2003 e 2005) e da 

implementação do Metro do Porto (a partir de 2004), ao reformularem a estrutura viária da zona 

marginal e do eixo da linha ferroviária, respetivamente, permitiram a renovação e a realização 

de redes estruturantes que também atravessam longitudinalmente toda a Cidade. 

Na marginal, com a reformulação do desenho da Avenida Brasil e da Avenida Infante D. 

Henrique e a transformação da via marginal em percurso pedonal (Passeio Manuel Barros) 

teve lugar a substituição da infraestrutura existente, através da disposição de um coletor na 

direção norte-sul, desde o limite norte do concelho (Travessa da Poça da Barca) até à entrega 

no “Molhe Sul”, na direção da Rua Infante Santo. 

A sul deste arruamento, a infraestrutura desenvolve-se de sul para norte, com diâmetros 

muito relevantes, desde cerca de 200 metros a sul da Rua Frei João de Vila do Conde até à 

entrega referida acima, com uma box-coulvert de dimensão 2,0 x 2,5 metros. 

Do ponto referido, ainda antes do entroncamento com a Rua da Independência da 

Guiné, o coletor volta a adquirir um desenvolvimento norte-sul, com um diâmetro de 1200 mm, 

até à descarga no Oceano Atlântico, próximo da Praia da Senhora da Guia mas já ao longo da 

Avenida Marquês de Sá da Bandeira. 
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Ainda no âmbito da intervenção do programa Polis, foi concretizada uma infraestrutura 

junto ao Parque João Paulo II, ao longo da Rua Agra Longa, direcionada a poente para a Rua 

Cidade de Guimarães, que por sua vez conduz o escoamento através de uma conduta de 

diâmetro de 1000 mm, com ligação à infraestrutura existente na Avenida D. António Bento 

Martins Júnior, um dos eixos estruturantes como aludido anteriormente. 

Na zona nascente da cidade, sob a alçada da empresa Metro do Porto, S.A. foi 

redesenhado o canal de Metro e assim executada a Avenida da Liberdade, que funciona como 

alameda com a linha de Metro como separador. Esta intervenção apresenta grande relevância 

do ponto de vista do funcionamento da malha urbana, na medida em que a avenida estrutura a 

relação entre o nível rodoviário e ferroviário e entre as áreas urbanas a nascente e a ponte da 

linha, cerzindo áreas até aí secundarizadas e desestruturadas. 

Paralelamente, também a infraestrutura de águas pluviais realizada se mostrou 

determinante, pois, apesar de alheada das bacias pré-definidas pelo planeamento, através da 

utilização de uma conduta com diâmetro de 1200 mm, permitiu estruturar e conduzir caudais 

provenientes da parte nascente da cidade de Vila do Conde, resultantes de uma zona de 

densidade expressa e com uma vasta área de influência, e ainda, sempre que as cotas o 

admitiram, promover a ligação de arruamentos a poente do canal de Metro. 

Também nas freguesias onde foram realizadas obras afetas à implementação da linha 

do Metro (Azurara, Árvore, Mindelo, Modivas e Vilar do Pinheiro), as intervenções incluíram 

novos arruamentos e parques de estacionamento. Dado o caráter pontual e localizado dessas 

intervenções, e apesar de não se poder invocar a definição de infraestruturas estruturantes, foi 

realizado um trabalho de levantamento e consequente compatibilização e melhoramento de 

travessias, passagens horizontais e entregas nas linhas de água, decorrentes da construção 

das infraestruturas concretizadas pela empresa Metro do Porto, S.A. 

 

3.3. Coletores Estruturantes / Zonas Industriais 

Das intervenções realizadas nas freguesias, releva-se a instalação do conjunto comercial 

identificado como “Nassica Outlet”. 

Ao abrigo desta construção, foi possível estabelecer uma infraestrutura de diâmetro 1500 

mm, que conduz contributos desde a parte nascente da E.N. 13, de ocupação de cariz 

industrial, através da Rua Nova da Gândara. 

Depois a infraestrutura desenvolve-se a poente do complexo “Nassica Outlet”, 

atravessando a freguesia de Vila Chã através da Rua José Estevão Coelho de Magalhães 

(arruamento novo, realizado para o efeito) e da Rua das Areias, até à entrega na Praia da 

Laderça, o que consubstancia uma infraestrutura com cerca de 2,5 km de desenvolvimento. 

Sobressai ainda a zona industrial de Touguinhó / Rio Mau, que se desenvolveu à custa 

da abertura da autoestrada A7, que aconteceu a 31 de janeiro de 2005 para o troço Vila do 

Conde – Vila Nova de Famalicão. 

Ao longo dos arruamentos que ladeiam os edifícios de natureza industrial, concretizou-se 

uma infraestrutura com um diâmetro de 800 mm, com desenvolvimento ao longo da Avenida 
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José Ramos Maia, da Rua dos Estaleiros e da Rua do Bairro Novo, até à travessia da Rua 

Regato da Gândara, que foi neste contexto remodelada para uma box-coulvert de dimensões 

1,5 x 1,0 m, possibilitando a entrega no curso de água (Regato do Torno / Gândara). 

 

3.4. Linhas de Água 

Na gestão e expansão da infraestrutura de águas pluviais, assume particular relevância 

o conhecimento, acompanhamento e preservação das condições de funcionamento das linhas 

de água. Por isso, é essencial manter os cursos de água desmatados e limpos, identificando os 

contributos anómalos e impedindo entubamentos e estrangulamentos. 

Tendo em conta a disposição das linhas de água no concelho, é possível referenciar as 

mais relevantes. 

Assim, as freguesias na orla mais a norte do concelho relacionam-se com o Rio Este, 

nomeadamente através da Ribeira de Serra (Rio Mau), do já referido Regato do Torno / 

Gândara, e do Regato da Pena (Touguinhó), encaminhando caudais desde o concelho limítrofe 

(Póvoa de Varzim). A norte do Rio Ave, nas freguesias a nascente do concelho, há também 

algumas linhas de água relevantes, como sejam a Ribeira da Cunha (Parada), a Ribeira de 

Freães (Bagunte) e a Ribeira dos Peixes (Ferreiró). 

A sul do Rio Ave, há três cursos de água relevantes. O primeiro corresponde à Ribeira 

da Varziela, que atravessa a freguesia de Árvore, e nomeadamente a atual Zona Industrial da 

Varziela. Mas tendo em conta que são cursos de água com entrega natural, assumem uma 

especial relevância e fiabilidade a Ribeira de Silvares, que entrega em Árvore, mas que 

atravessa e transporta contributos das freguesias de Mindelo e Fajozes, e o Rio Onda, que 

atravessa o concelho no sentido nascente-poente, desde as freguesias de Canidelo e 

Guilhabreu até entregar na freguesia de Labruge, depois de receber contributos consideráveis 

como sejam a Ribeira do Sete / Moinhos, que atravessa as freguesias de Vilar do Pinheiro e 

Aveleda e que agrega contributos do concelho limítrofe (Maia). 
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PATRIMÓNIO 

 

 

O património existente em Vila do Conde distribui-se por todo o concelho, ao longo das 21 

freguesias, figurando um significativo registo de diferentes épocas, com particular incidência no 

núcleo urbano da localidade de Vila do Conde, sede do concelho, revelando esta ao longo dos 

tempos uma expressiva preponderância em relação às restantes. 

Face ao extenso intervalo temporal que o conjunto dos valores patrimoniais consagra, e à 

proximidade de certas temáticas nas disciplinas da Arquitetura e da Arqueologia, o objeto de 

análise de ambas tende por vezes a convergir, não só ao mesmo espaço físico como por vezes 

ao próprio objeto em estudo, de que são exemplo as Pontes de S. Miguel na localidade de 

Arcos e D. Zameiro em Bagunte/Macieira da Maia, as Igrejas de S. Cristóvão em Rio Mau, de 

Santa Maria em Touguinha e de São Gonçalo em Mosteiró, a Quinta dos Cavaleiros em 

Outeiro Maior e a Villa Fernandi/Quinta do Mosteiro, na localidade da Junqueira. 

 

Relativamente ao Património Arquitetónico, e considerando as características 

morfotipológicas dos valores patrimoniais aqui representados, poder-se-á agrupá-los nas 

seguintes categorias: 

 Edifícios Religiosos 

 Edifícios Urbanos 

 Casas de Quinta 

 Elementos Singulares 

 Conjuntos Edificados 

 Elementos Arquitetónicos de Relevância 

Igual classificação já se verificava, e mantém-se atual, na descrição dos elementos 

patrimoniais do Relatório do Património Edificado do Plano Diretor Municipal de 1995. Mostrou-

se apenas necessário aditar uma outra categoria relativa a novos elementos que integram o 

inventário, nomeadamente alguns edifícios onde funcionam escolas primárias, o Hospital 

Distrital de Vila do Conde e o antigo Hospital de São João Evangelista em Azurara, a Casa 

Museu José Régio e o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária em Vairão entre 

outros. Todos estes elementos poder-se-ão integrar na categoria Elementos Arquitetónicos de 

Relevância. 

Inventariados pelo Direção-Geral do Património Cultural, com a classificação de MN 

(Monumento Nacional), IIP (Imóvel de Interesse Público), ou em vias de classificação, podemos 

encontrar no território concelhio de Vila do Conde um conjunto de valores patrimoniais, que vão 

da arqueologia à arquitetura civil e religiosa. 
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Objetivos e Metodologia 

 

 

Os objetivos do Relatório do Património que aqui se resume passam inicialmente pela 

inventariação e caracterização dos elementos construídos pelo Homem que testemunham a 

ocupação e transformação dos territórios pelas populações locais. No entanto, não é intenção 

deste documento realizar uma dissertação exaustiva sobre a temática do património, mas 

antes uma abordagem sintética e profícua sobre tal matéria. Ulteriormente, este documento 

terá como objetivo principal fundamentar e dar apoio operativo à gestão e planeamento urbano 

do território, numa vertente de valorização e salvaguarda dos valores intrínsecos da identidade 

dos lugares, na defesa da qualidade ambiental e paisagística. Servirá este documento para 

melhor fundamentar e alicerçar o conhecimento e reconhecimento do vasto património disperso 

pelo concelho por parte dos vários agentes que atuam sobre o território, traduzindo-se numa 

gestão e num planeamento do território mais eficaz, assim como numa consciencialização 

coletiva da importância de proteger e valorizar o património coletivo. 

 

1. - O Património Arquitetónico 

Tendo por objetivos os mesmos acima descritos, o inventário relativo ao Património 

Arquitetónico adotou uma metodologia apoiada num levantamento relativamente exaustivo dos 

valores patrimoniais presentes no concelho, não pretendendo, no entanto, debruçar-se 

profunda e particularmente sobre cada um dos elementos recolhidos. 

Este registo baseou-se na recolha bibliográfica relativa ao património edificado de Vila do 

Conde, assim como na realização de inquéritos às Juntas de Freguesia, seguindo-se um 

indispensável trabalho de campo, do qual fez parte um levantamento fotográfico e a recolha e 

atualização de dados relativos aos elementos em estudo. 

Foram ainda consultados os inventários disponíveis pelas entidades nacionais que 

tutelam a gestão do património cultural arquitetónico e arqueológico, através do visionamento 

dos respetivos sítios na internet, nomeadamente a DGPC (Direção Geral do Património 

Cultural) e o IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana). 

O inventário do Património Arquitetónico pautou-se assim pela seleção, identificação, 

classificação e caracterização dos elementos presentes no Relatório do Património Edificado 

do Plano Diretor Municipal de Vila do Conde de 1995, acrescidos dos elementos em falta 

referenciados na base de dados do IHRU. Os elementos presentes na base de dados do 

IGESPAR, todos eles classificados ou em vias de classificação, já se encontravam 

inventariados no relatório anterior. 

 

Imóveis com classificação de âmbito nacional 

À data da elaboração do PDM em 1995, encontravam-se inventariados 20 edifícios ou 

conjuntos, 6 com a classificação de MN (Monumento Nacional) e 14 com a classificação de IIP 

(Imóvel de Interesse Público). 



176                GABINETE DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL VILA DO CONDE 
Estudos de enquadramento – Relatório de Avaliação Específica do Ordenamento do Território 

 

 

• Igreja de Santa Maria de Azurara (MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23-06-1910) 

• Igreja de São Cristóvão de Rio Mau (MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23-06-1910) 

• Igreja de São João Batista, Matriz de Vila do Conde (MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, 

de 23-06-1910) 

• Pelourinho de Vila do Conde (MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23-06-1910) 

• Aqueduto de Vila do Conde (MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23-06-1910) 

• Igreja de Santa Clara (Largo do Monte) (MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23-06-1910) 

Pelo Anúncio 65/2014 de 18 de março foi aberto procedimento para alargar a 

classificação de Monumento Nacional ao Convento de Sta. Clara e definir as zonas de 

proteção. 

• Ponte de São Miguel de Arcos (IIP - Decreto n.º 28/82, de 26 de fevereiro) 

• Igreja de São Francisco de Azurara (IIP - Decreto n.º95/78, de 12 de setembro) 

• Pelourinho de Azurara (IIP - Decreto-Lei n.º23122, de 11 de outubro de 1933) 

• Edifício conhecido por Palacete Melo (IIP - Decreto do Governo nº1/86, de 3 de janeiro) 

• Capela de Santa Catarina (IIP - Decreto 28/82 de 26 de fevereiro) o Decreto refere por lapso a 

localização desta capela em Areia, Freguesia de Árvore 

• Capela de Nossa Senhora da Guia (IIP - Decreto nº 28/82, de 26 fevereiro) 

• Capela do Socorro (IIP - Decreto n.º95/78, de 12 de setembro) 

• Casa de Submosteiro (IIP - Decreto nº 129/77,de 29 setembro) 

• Forte de São João Batista (IIP - Decreto nº 47 984, de 06 de outubro de 1967) 

• Igreja da Misericórdia de Vila do Conde (IIP - Decreto 28/82, de 26 de fevereiro) 

• Capela de São João da Igreja de Vairão (IIP - Decreto n.º 33 587, DG n.º 63, de 27-03-1944) 

• Capela de Nossa Senhora da Graça (IIP - Decreto n.º 95/78, de 12 de setembro) 

• Casa da Praça (IIP - Decreto n.º129/77 de 29 de setembro) 

• Cruzeiro de Azurara (IIP - Decreto n.º45327, de 25 de outubro de 1963) 

 

Posteriormente a 1995, adquiriram estatuto de Monumento Nacional ou Monumento de 

Interesse Público, os seguintes imóveis: 

 

• Cividade de Bagunte (MN - Despacho n.º 19338/2010, de 30 de dezembro, Declaração de retificação 

n.º 467/2011, de 24 de fevereiro) 

Pelo Anúncio 13807/2012, foi alterada a denominação de Castro de Bagunte para 

Cividade de Bagunte e as áreas classificadas e de proteção. 

• Paço do Casal dos Cavaleiros (Em vias de classificação com Proposta de Classificação como 

Monumento de Interesse Público (MIP) – Anúncio n.º 13604/2012, de 19 de outubro e com Despacho de Abertura - 

Despacho n.º19338/2010 de 30 de dezembro) 

Pela Portaria 231/2013 de 12 de abril, foi classificado como Monumento de Interesse 

Público. 
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• Mosteiro de São Simão da Junqueira (Despacho de Homologação de 31 janeiro 1975 incluindo o 

Mosteiro, jardins, fontes, claustro e fonte) 

Pela Portaria 315/2014, de 14 de maio, foi classificado como Monumento de Interesse 

Público. 

 

Com procedimento de classificação em aberto, encontram-se os seguintes conjuntos e 

imóveis: 

• Parte Antiga de Vila de Conde e Azurara (Em vias de classificação, homologado como IIP – 

Despacho de homologação de 9 de junho de 1981). 

• Azenha quinhentista no Rio Ave (Em vias de classificação, homologado como IIP - Despacho de 

homologação de 07-07-1980) 

 

Vários outros imóveis tiveram procedimentos iniciados para classificação que foram, 

entretanto, caducados: 

• Igreja da Misericórdia de Azurara (Em vias de classificação com Despacho de Abertura - Despacho 

n.º19338/2010 de 30 de dezembro) 

• Casa do Morgado de São Bento (Em vias de classificação com Despacho de Abertura - Despacho 

n.º19338/2010 de 30 de dezembro) 

• Casa de São Roque (Em vias de classificação com Despacho de Abertura - Despacho n.º19338/2010 

de 30 de dezembro) 

• Casa São Sebastião onde se encontra a Biblioteca Municipal e jardim (Em vias de 

classificação com Despacho de Abertura - Despacho n.º19338/2010 de 30 de dezembro) 

• Ponte D. Zameiro e Azenhas (Em vias de classificação com Anúncio de Abertura do Procedimento de 

Classificação – Anúncio n.º16894/2011, de 16 de novembro) 

• Igreja de Nossa Senhora da Lapa (Em vias de classificação com Despacho de Abertura - Despacho 

n.º19338/2010 de 30 de dezembro) 

• Conjunto de imóveis nas Avenidas Júlio Graça, Bento de Freitas e Sacadura Cabral – 

zona de expansão balnear de Vila do Conde (Em vias de classificação com Despacho de Abertura - 

Despacho n.º19338/2010 de 30 de dezembro) 

 

2. - O Património Arqueológico 

Dada a sua natureza, o Património Arqueológico encontra-se permanentemente 

ameaçado por intervenções urbanísticas, pelo que é imperioso que o PDM se encontre o mais 

atualizado possível, cumprindo o desígnio de simultaneamente preservar o Património 

Arqueológico e as expectativas que os proprietários dos terrenos têm sobre os mesmos. 

Desde a primeira versão do PDM de Vila do Conde e no que ao Património Arqueológico 

diz respeito, houve diversas alterações tanto ao nível da legislação como da rede de sítios 

arqueológicos conhecidos no concelho, como também no número de sítios arqueológicos 

classificados. Adicionalmente, houve diversas escavações arqueológicas que permitiram 

melhorar o conhecimento que já existia sobre esse património. 
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Estes factos levam à necessidade de atualizar o documento que define a estratégia de 

desenvolvimento do concelho na área do planeamento urbanístico. 

O Gabinete de Arqueologia Municipal está empenhado em ser um ator ativo na 

atualização permanente deste instrumento de gestão, propondo a adição de novas áreas a 

condicionar, ou recomendando a remoção de condicionantes após se comprovar que as 

mesmas não têm razão de ser. 

Entre os sítios arqueológicos entretanto postos a descoberto, encontra-se o Corgo, um 

duplo povoado de grande dimensão da pré-história recente e da romanização posto a 

descoberto por uma obra da Metro do Porto, em 2005, na fronteira entre Azurara e Árvore. 

Igualmente desconhecidos eram os sítios arqueológicos da pré-história recente de Corvos 

(Bagunte) e da romanização da Quinta da Torre, em Arcos e da Rua Casal de Baixo, em Bagunte. 

Outros pontos de interesse arqueológico, embora com menor capacidade de afetação do 

terreno, são a sepultura medieval cavada na rocha de Corvos (Bagunte), ou o menir que se 

encontra na divisão de três freguesias e dois concelhos (Arcos, Balazar e S. Pedro de Rates – 

Vila do Conde e Póvoa de Varzim). 

Contudo, é provável que um novo trabalho de prospeção arqueológica permita identificar 

outros locais de interesse arqueológico até agora desconhecidos. 

A normal evolução das teorias relacionadas com o conceito do Património também 

obriga a uma revisão profunda das categorias de Património Arqueológico que se encontram 

vertidas no documento de 1995. Um novo documento deve ter esta matéria em consideração. 

Adicionalmente e como natural evolução da primeira versão do PDM de Vila do Conde é 

necessário proceder-se a uma correta e inequívoca delimitação das áreas a afetar pela 

condicionante arqueológica, diminuindo ao máximo a possibilidade de serem criadas falsas 

expectativas aos seus proprietários. De igual forma, essa correta definição permitirá uma 

gestão mais eficaz do ponto de vista processual, ajudando a melhorar a capacidade de defesa 

do Património Arqueológico. A definição dos limites das áreas condicionadas deverá ser feita, 

independentemente de se localizarem em meio urbano ou rural, por via de polígonos. 

A adequação deste documento à recente legislação nacional e internacional sobre o 

Património Arqueológico é fundamental e será um fator crítico para assegurar que o Município 

de Vila do Conde procura utilizar os padrões mais exigentes. Sem que tal ocorra, há o risco da 

revisão do PDM definir meios legais que são inadequados e conflituantes com legislação 

produzida ao nível nacional e por convenções internacionais. 

A degradação do Património Arqueológico pode derivar de diversas circunstâncias, seja 

por via do seu não inventariamento, seja, por incapacidade para proceder à sua consolidação, 

seja pela via do desrespeito das condicionantes impostas. Nos dois últimos casos deverão ser 

definidas, de acordo com a legislação nacional em vigor, coimas e ou procedimentos que 

penalizem quem não cumprir com o PDM. 
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3. - O Património Arqueológico Industrial 

O conceito Arqueologia Industrial tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos, gerando 

uma maior sensibilização para as questões do nosso passado recente. Grande parte do nosso 

património industrial está a desaparecer a uma velocidade alucinante, sem que para isso se 

atue de forma rigorosa. 

Assim, o património industrial, sendo também património arqueológico, necessita de ser 

inventariado com maior rapidez face à natureza dos próprios bens, móveis ou imóveis, sujeitos 

que estão a uma intensa destruição, fruto do crescimento urbanístico, dos novos usos 

industriais ou simplesmente do abandono. Espaços de dinâmica são também, naturalmente 

espaços em mutação acelerada. 

Tendo em conta estes fatores, surge em 2005 o Projeto de Estudo e Inventário do 

Património Industrial de Vila do Conde, levado a cabo pelo Gabinete de Arqueologia Municipal, 

tendo como preocupação e objetivo imediatos a prospeção exaustiva e identificação dos 

vestígios ainda existentes, promovendo a conservação e salvaguarda de imóveis e máquinas, 

apostando na sua valorização e sempre que possível na sua musealização. Ao mesmo tempo, 

tenta-se garantir que os públicos abrangidos participem, sempre que isso seja possível, em 

todo o projeto, apoiando ainda a sensibilização para a proteção e a prevenção de eventuais 

ações de delapidação. 

 

4. - Inventário 

Os valores patrimoniais foram cartografados à escala 1/10.000, nas três classes de 

Património, o Património Arquitetónico, o Arqueológico e o Arqueológico Industrial. 

A sua identificação é feita numa listagem por freguesias na qual consta um primeiro número 

relativo à freguesia e um segundo ao próprio elemento. 

No Património Arquitetónico, a cada um dos elementos identificados corresponde uma ficha 

individual onde constam a designação do valor patrimonial, sua localização e classificação 

atual ou proposta de classificação (em vias de classificação). 

Outros dados serão acrescidos à informação de cada um dos elementos inventariados 

sempre que possível, nomeadamente a época de construção, o seu estado de conservação, 

propriedade e uso atual, proposta de classificação, observações, e identificação fotográfica. 

No que se refere aos vestígios arqueológicos e arqueológicos industriais, serão realizadas 

igualmente fichas individuais, nas quais cada um dos elementos será identificado 

cartograficamente sempre que possível como já fora referido. Destas fichas consta igualmente 

uma pequena descrição de cada um dos elementos catalogados referentes aos vestígios 

arqueológicos e a identificação fotográfica nos vestígios de Arqueologia Industrial. 

O inventário das três classes do Património é feito isoladamente em três capítulos que 
acompanham o Relatório geral. 
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D. SÍNTESE DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na perspetiva de formular uma síntese dos cenários mostrados pelos diferentes 

relatórios, extrair as linhas dominantes da evolução recente e apontar temas que orientem os 

trabalhos de planeamento territorial e estratégico que se irão encetar, elegem-se alguns dados 

ou factos descritos para iniciar uma reflexão, tendo como referência os objetivos de 

desenvolvimento que vêm sendo apontados no decorrer dos trabalhos para o próximo Plano 

Diretor Municipal. 

No Plano publicado em 1995, ficaram expressas, no respetivo Regulamento, as 

orientações gerais e objetivos a perseguir com o seguinte enunciado: 

Artigo 4º - Objetivos 

Constituem objetivos do PDM: 

1-  Concretizar uma política de ordenamento do território que garanta as condições para um 

desenvolvimento equilibrado; 

2-  Estabelecer uma estrutura espacial para o território, a classificação dos solos, os perímetros 

dos aglomerados urbanos e os indicadores urbanísticos; 

3-  Definir princípios e regras de uso, ocupação e transformação do solo, designadamente os 

relativos ao licenciamento de obras e loteamentos; 

4-  Estabelecer princípios para a programação e racionalização da expansão urbana, de forma 

adequada às necessidades de população e à instalação de atividades económicas, 

favorecendo um desenvolvimento sócio-económico equilibrado;   

5-  Proteger os espaços agrícolas, florestais, de interesse paisagístico e ambiental,  ordenando a 

estrutura verde e natural, territorial e urbana; 

6-  Promover a salvaguarda e recuperação do património arqueológico, arquitetónico, cultural, 

natural e ambiental; 

7-  Estabelecer orientações para a estruturação das redes viárias e ferroviárias e dos sistemas 

de infraestruturas básicas, assim como as referentes aos equipamentos educativos, culturais, 

desportivos e sociais; 

8-  Definir princípios e fornecer indicadores para o planeamento, designadamente para a 

elaboração de outros planos de nível municipal, intermunicipal, regional e nacional; 

9-  Servir de enquadramento à elaboração dos planos de atividades do Município. 

 

Este enunciado mantem-se válido e representativo do leque de preocupações que 

envolvem atualmente o planeamento à escala do concelho, pelo que constitui um bom 

enquadramento para a análise crítica à evolução observada. 
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Trazer para o contexto atual esta lista de objetivos, valorizá-la e ordená-la pelo que são 

as preocupações do presente carece de uma interpretação crítica dos fenómenos observados 

que se transforme numa síntese operativa para a equipa incumbida da tarefa. 

 

1- Crescimento populacional 

Durante as últimas décadas, a população do concelho cresceu e melhorou os seus 

níveis de escolaridade a um ritmo superior ao da região envolvente (Grande Porto) e do País; 

envelheceu, mas a um ritmo inferior ao destas duas áreas de referência. 

Crescimento da população entre censos 1991-2001: Vila do Conde 14,7%; País 5,0% 

Crescimento da população entre censos 1991-2011: Vila do Conde 22,7%; País 7,0% 

 

Nestes números, encontramos um primeiro dado significante: num período de tempo em 

que a população total do país se mantem sensivelmente constante, Vila do Conde continua a 

renovar-se numa lógica de crescimento, fruto da atratividade desenvolvida e dos contínuos 

movimentos de urbanização e litoralização verificados no país. Isto significa que se mantêm 

afastados cenários de estagnação e recessão que afetam muitas localidades do país, e que, no 

concelho, continua a contar-se com o natural processo de renovação e adaptação aos novos 

contextos dos tecidos sociais e respetivas formas de ocupação do território. 

 

À escala intraconcelhia, os mapas da evolução da população mostram um fenómeno de 

litoralização/urbanização idêntico ao do país, com a cidade e algumas localidades a concentrar 

os números do crescimento: 

• No período 1991-2001, é em Vila do Conde, Árvore, Touguinha (sede do concelho e coroa 

envolvente) e Guilhabreu (área industrializada interior) que a população cresce com taxas 

superiores a 20%. Entre 10% e 20% crescem Azurara, Mindelo, Labruge (litoral), 

Touguinhó, Junqueira, Parada e Vilar do Pinheiro (interior). 

• Nas restantes localidades, o saldo situa-se abaixo dos 10%, até um mínimo de -8,8%. 

• Considerando os dois períodos intercensitários, verifica-se que a concentração nas 

freguesias do litoral é um fenómeno persistente e que continua a acentuar-se: 

Percentagem da população a viver no litoral:   1991- 51,3%; 2001 – 55%; 2011- 57,2% 

Nesta diferença de dinâmicas entre o interior e o litoral e nas migrações que ocorrem no 

interior do concelho, percebe-se uma adaptação na ocupação do território às novas 

preocupações das famílias, que trabalham fora do seu local de residência, com uma maior 

necessidade de acesso aos serviços urbanos e às vias de comunicação e, porventura, com 

uma quebra da ligação aos locais de origem e de proximidade familiar. 

Nas localidades rurais, as tipologias adotadas mostram a gradual desvinculação a um 

usufruto efetivo do terreno natural (dos jardins/logradouros e quintais) em muita da nova 

edificação. Em 2001, 85% dos edifícios de habitação recenseados são unifamiliares. Mas, 
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isolando os construídos só nos 10 anos anteriores, temos uma significativa mudança de 

padrão: a habitação multifamiliar foi a solução dominante, quer nas zonas urbanas quer nas 

rurais, de que Retorta, Outeiro Maior e Fornelo são os exemplos mais expressivos: 

Nº de fogos por novo edifício: Azurara, 7,8 fogos/edif.; Retorta 5,8 fogos/edif.; Fornelo 5,0. 

Nestas localidades, entende-se que a procura justificou a construção de novos fogos a 

baixo ou médio preço, à qual a oferta respondeu com soluções porventura excessivamente 

concentradas. Tratando-se de áreas onde os constrangimentos de espaço edificável não se 

fazem sentir, as formas de construir e habitar ganhariam em utilizar esta disponibilidade e 

encontrar formas de usufruir do espaço exterior. Na ausência de um vínculo efetivo 

(económico) à terra, outros modos se devem procurar de melhorar a ligação e a vivência do 

espaço exterior, nomeadamente melhorando o rácio de espaço exterior privado/área de 

construção nas zonas menos densas do território; 

 

2- Expansão do solo urbanizado 

Para o intervalo de tempo que decorre entre 1995 e 2017, um intervalo de 22 anos -, o 

aumento da área urbanizada foi de 54%, o que, confrontado com a taxa de crescimento da 

população referida em 1 (22,7% entre 1991 e 2011 – período de 20 anos), nos permite a 

seguinte comparação: 

Crescimento médio da população de 1,15%/ano; Aumento do solo urbanizado de 2,45%/ano 

Na diferença entre estas duas taxas encontramos novos dados significantes, motivo para 

análises e reflexão. 

Juntando a estes valores o crescimento em número de alojamentos (3,21% ao ano no 

decénio 81/91, 3,64% ao ano no decénio 91/ 2001 e 2,17% ao ano no decénio 2001/ 2011) 

temos valores muito próximos aos da área urbanizada (na qual se incluem todos os usos). Com 

a salvaguarda devida por se tratar de números de naturezas muito diferentes, mas sobretudo 

corroborado pela observação das cartas, podemos considerar crescimentos da ocupação dos 

solos nos espaços industriais/atividades económicas e nos espaços de 

equipamentos/infraestruturas idênticos aos dos espaços residenciais/mistos. Os três 

vetores evoluindo com ritmos idênticos, mas com motivações distintas. 

 

3- Evolução das áreas urbanas por usos 

Espaços residenciais/mistos 

Para explicar o crescimento do número de alojamentos a uma taxa mais de duas vezes 

superior à do crescimento da população temos, em primeiro lugar, o aumento do número de 

famílias por via da redução da sua dimensão média: 

• Número médio de indivíduos por família: em 1991, 3,9;   em 2001: 3,1 ;   em 2011: 2,9 

Isto é, se para 390 habitantes eram necessários 100 fogos em 1991, em 2001 passam a 

ser necessários 126 fogos e, em 2011, 134 fogos. O aumento efetivo de habitações em 
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utilização não corresponde exatamente a 34 fogos dado que é sabido que aumentaram 

também as situações de partilha da habitação, não havendo, contudo, contagens específicas 

para o efeito. 

• Construção para fins de investimento imobiliário; 

Na década de 80, Vila do Conde teve um grande surto de construção de habitação de 

férias, para primeira residência ou para investimento, que se prolongou pela década de 90. Os 

fogos vagos passaram de 4,2% em 1981 para 7,3% em 1991, 7,6% em 2001 e 8,3% em 2011; 

os fogos de ocupação sazonal ocuparam, nas mesmas datas, as percentagens de 11,0%, 

21,4%, novamente 21,4% e 20,6%. 

Vagos e sazonais correspondiam em 1991 a 28,7% do parque habitacional, em 2001 a 

29% e atualmente, concluída a fase de expansão, a percentagem é de 28,9%, prevendo-se o 

início de uma redução gradual. 

Nos fogos vagos incluem-se as habitações que foram abandonadas e as que são 

construídas para rentabilização de capital e não são ocupadas. Umas antigas e degradadas, 

outras novas e muitas vezes sem uma primeira utilização, são duas faces do mesmo 

fenómeno: o avanço para novos edifícios sem aproveitar devidamente as potencialidades da 

renovação e reutilização das estruturas existentes. 

Para lá da ponderação individual feita em cada empreendimento entre construir de novo 

ou reutilizar estruturas, importa para o planeamento relevar os prejuízos coletivos da primeira 

opção.  

 

Espaços industriais/atividades económicas 

A ocupação de novos solos feita enquanto muitos edifícios se mantêm devolutos 

acontece igualmente nos espaços destinados a atividades económicas. 

O fenómeno do abandono de edifícios industriais foi visível, primeiro, nas indústrias 

localizadas na cidade e, em seguida, por todo o concelho. 

Nos edifícios industriais, constata-se ser a morosidade e complexidade dos processos de 

falência que quebra a natural dinâmica de renovação dos espaços e cativa terrenos e edifícios, 

nos casos em que as empresas detêm a posse plena dos imóveis. É o regime adotado 

sobretudo pelas empresas industriais com requisitos funcionais específicos, pelas empresas de 

grande dimensão ou inseridas em grupos e pelas empresas dedicadas a atividades 

tradicionais, por princípio com maior longevidade. 

Ao presente, não existe levantamento do regime de propriedade das instalações e das 

que utilizam o regime do arrendamento, onde o problema dos edifícios vagos não tem a 

mesma expressão. 

Para as atividades económicas, a dimensão da mancha de expansão não é, contudo, o 

aspeto a relevar para aferir se acompanham ou não a evolução económica do setor. As suas 

ocupações têm formas e critérios muito específicos e não se encontra relação direta entre os 
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diversos indicadores das atividades (volume de negócios, número de trabalhadores, consumo 

energético, etc.) e a área ocupada. 

Os números que registam a evolução da atividade económica têm grandezas e direções 

muito variadas. Para o período que decorre entre 1998 e 2005, temos que: 

 O volume de negócios das atividades económicas no concelho aumentou 100%; 

 A taxa de cobertura das importações pelas exportações passou de 52% para 108% 

(números devidos em grande parte ao contributo, à época, da Siemens); 

 O número de sociedades comerciais aumentou 130%, enquanto a respetiva dimensão 

média se reduziu – em número médio de trabalhadores, passou de 18,3 para 8,5; 

 No peso relativo referente ao número de trabalhadores, o setor terciário subiu de 20% 

para 35% baixando o secundário de 72% para 63%, enquanto evoluem em sentido 

inverso no referente ao volume de negócios – o terciário baixa da quota de 47% para 

37% enquanto o secundário sobe de 53% para 62%; 

 O total da população ativa teve um aumento de 19%, porventura, o indicador que 

melhor resume o crescimento da atividade económica no concelho. 

O primeiro aspeto que ressalta da leitura do documento donde é retirada esta amostra é 

a rápida variabilidade dos comportamentos. Algumas tendências são percetíveis, como adiante 

se resume, mas a profundidade e atualidade das conclusões mostram a necessidade de reunir 

mais informação, com maior frequência e espacializada (com referência aos locais e às 

empresas e não apenas estatística). 

A construção de uma base de dados mais completa será assim necessária para a 

expansão do apoio dado pelo Município à instalação e reorganização de empresas, ao 

emprego, aos sistemas de tratamento de efluentes, através de investimento em estruturas, 

logística e disponibilização de informação. 

Nas décadas recentes, tem-se assistido a: 

• Transferência entre setores – o setor transformador tem vindo a reduzir o seu peso 

relativo no conjunto das atividades no Município, em sintonia com o fenómeno verificado 

em toda a Comunidade Europeia de deslocação para a Ásia. As novas atividades de 

serviços, logística ou distribuição, que emergem atualmente, classificam-se quase sempre 

dentro do setor terciário. 

• O fenómeno da excessiva concentração no têxtil deixa de existir com a drástica redução 

verificada no setor. Considerado um potencial problema nos estudos do PDM de 95, 

confirmou no pior sentido os receios assinalados. 

• O setor primário regista também um significativo crescimento e uma cada vez maior 

concentração na fileira do leite, onde há ganhos na mecanização, nos aumentos da 

superfície agrícola utilizada e da dimensão das explorações. O peso relativo de todo o 

setor primário, contudo, ronda apenas o 1%. 
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• Mudança de localização – a construção das duas autoestradas mudou o mapa da 

acessibilidade do concelho, cujos efeitos mais rápidos se sentiram nas manchas 

industriais/empresariais. As áreas adjacentes aos nós são ocupadas por unidades de 

média ou grande dimensão. Numa segunda linha, a EN13 articula os nós com o tecido 

urbano e social do concelho, constituindo o eixo estruturador empresarial. 

• Alterações no vínculo aos espaços físicos – para muitas das pequenas e micro-

empresas, em vários ramos de atividade, as instalações e respetiva localização deixaram 

de ser um elemento fixo e caraterizador, graças às possibilidades de contacto não-

presencial com os clientes e os fornecedores. Nestas condições, é-lhes possível ocupar 

áreas pequenas (nomeadamente espaços residenciais ou comerciais), ou pavilhões em 

zonas indiferenciadas (não industriais), escapando assim aos padrões tradicionais de 

localização. 

• No sentido inverso, a necessidade de contratar serviços em comum ou de tratar resíduos e 

efluentes funciona como fator aglutinador. Este aspeto abrange as empresas 

transformadoras e pequenas empresas que beneficiam com a localização em parques. 

Espaços de equipamento/infraestruturas 

A rede de equipamentos registou nas últimas duas décadas um enriquecimento 

generalizado na oferta de espaços, com um impacte assinalável no território. Vários setores 

foram alvo de programas com grande abrangência, de natureza formal, de que são exemplos 

os casos da saúde (regime do Sistema Local de Saúde, 1999) e do ensino básico (Carta 

Educativa, 2006) ou de natureza informal, de que são mais representativas a construção de 

campos de jogos e de Salões Polivalentes nas localidades do concelho. 

Este surto abrange também os equipamentos de assistência a jovens, terceira idade e 

cidadãos com deficiência, culturais, expositivos e de espetáculos, ou de administração local. 

O quadro geral atual é o de uma boa dotação de espaços para o exercício das 

atividades, apontando-se para que, numa nova etapa, se empreendam sobretudo tarefas de 

melhoramento funcional, tais como: 

• Levantamento por setores das caraterísticas do existente, das atividades desenvolvidas e 

inventariação de necessidades; 

• Elaboração de propostas de renovação, atualização dos meios e dos equipamentos 

técnicos, atualização da organização dos espaços e inclusão de novas valências; 

• Dinamização de atividades; 

• Colmatação de lacunas da rede. 

Dos programas objeto de reforma sistematizada, a saúde e o ensino, sobressai a 

profundidade das mudanças na estrutura da organização, orientadas para a especialização dos 

serviços, a concentração, a prestação mista pública e privada e a desmaterialização de tarefas 

administrativas. 
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Estes princípios, com as necessárias adaptações, devem também superintender à 

abordagem das restantes redes de equipamentos para que possam atingir os níveis de 

eficiência hoje em dia exigidos. 

Haverá assim a considerar: 

• A articulação Vila do Conde/Póvoa de Varzim para os equipamentos de nível superior, 

nomeadamente nas áreas do ensino, da cultura e da saúde; 

• O alargamento a várias localidades da influência territorial dos equipamentos desportivos e 

culturais existentes; 

• A especialização e dotação dos ringues, pavilhões e salas polivalentes com condições e 

meios técnicos específicos para a prática de um maior leque de desportos, da dança, artes 

marciais, teatro, ensino musical e para eventos sociais; 

• A disponibilização em locais no interior e sul do concelho de alguns serviços 

administrativos e a oferta de meios e apoio à utilização de serviços “online”; 

• A articulação entre os programas das diferentes redes de equipamentos e a escolha de 

localizações comuns ou próximas para os respetivos espaços; 

• A nível regional, deverão procurar-se os benefícios da realização de atividades em parceria 

com instituições sediadas no Porto e do funcionamento em rede com instituições dos 

concelhos vizinhos. 

Sobrepondo as cartas das diferentes redes, verifica-se o desfasamento quanto às 

localizações dos equipamentos fora da sede do concelho. As escolas EB 2, 3, em número de 3, 

situam-se na Junqueira, Macieira da Maia e Mindelo; as unidades de saúde familiar situam-se 

na Junqueira, Vairão, Malta e Labruge; lares de idosos, situam-se em Touguinha, Junqueira, 

Fajozes e Labruge. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além de desequilíbrios evidenciados em alguns dos mapas (áreas do território a 

descoberto, concentração das unidades), verifica-se que só pontualmente coincidem. Tal 

ocorre, em primeira instância, por não emergirem claramente os aglomerados com 

caraterísticas para desempenharem o papel de centros locais. 

O povoamento disperso, caraterístico do concelho, carece de lugares de referência para 

a estruturação do território, gerados pela concentração de equipamentos, serviços e comércio. 
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A proximidade destes usos seria, contudo, um benefício para os utentes e para as 

próprias instituições e um fator facilitador da acessibilidade e do intercâmbio de serviços. Como 

princípio orientador a estabelecer para as redes de equipamentos, será assim de acrescentar 

um outro objetivo: 

• A consolidação de uma rede de núcleos urbanos secundário no concelho. 

A recente reformulação do mapa das freguesias foi uma oportunidade perdida porquanto 

não contribuiu para esta reconfiguração, que terá de ser agora procurada através da 

articulação entre o Município e os serviços regionais dos diferentes setores. 

 

4- Redes e Infraestruturas 

O alargamento das redes de infraestruturas teve nos últimos anos um forte impulso e é 

hoje praticamente universal quanto à disponibilização de energia elétrica, de telecomunicações, 

de abastecimento de água e da recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos. 

Serviços disponibilizados a mais de 95% dos edifícios: fornecimento de eletricidade, de 

telefones, recolha indiferenciada e recolha seletiva de resíduos; 

As redes de saneamento e águas pluviais têm uma abrangência mais reduzida e 

deparam-se com maiores dificuldades quer em fazer chegar a infraestrutura a todos os 

arruamentos e edifícios, quer em concretizar as ligações domiciliárias e substituir 

definitivamente os poços e fossas sépticas que minam todo o território do concelho. 

Em 1995 existia rede de saneamento apenas na sede do concelho, Azurara, Árvore e 

Mindelo. Atualmente, existe cobertura de rede em quase todo o litoral e zona sul do concelho, 

mas no interior e norte subsistem muitos núcleos sem rede ou sem ligação final para as águas 

residuais. 

A rede de gás está instalada nas áreas de maior densidade urbana - núcleos de Vila do 

Conde, Azurara, Árvore, Mindelo, Labruge e em toda a área industrial da Varziela/Beches –, o 

que corresponde aos objetivos estipulados dentro do presente quadro. Fora destas zonas, o 

abastecimento é assegurado por depósitos e por gás em garrafa. 

A rede de estradas mudou radicalmente com a construção das duas autoestradas e 

também com numerosas intervenções de construção de novos eixos e de melhorias nos eixos 

existentes. 

A situação de maior debilidade verificada em todo o sistema de infraestruturas é a dos 

transportes coletivos. O serviço ferroviário operou uma melhoria significativa com a passagem 

do sistema de comboio para o de Metro ligeiro (horários, período de funcionamento), mas os 

indicadores do transporte coletivo rodoviário (excluída a sede do concelho) atestam muito 

baixos níveis de serviço: 

População residente a menos de 300m / 150m duma paragem: 48,6% / 9,8%; 

Área do território a menos de 1h da sede do concelho em T.P.: 56%; 

Número de localidades com menos de 6 ligações diárias: 6; com mais de 12 ligações 

diárias: 8; 
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Perante estes números e considerando que os horários se reduzem significativamente 

ao fim de semana, que são inexistentes a partir das 21h e que uma grande parte da população 

não dispõe de transporte particular, concluímos ser muito elevado o número de habitantes a 

viver em situação de isolamento. Esta população, apenas com o recurso ao táxi ou à ajuda de 

familiares pode suprir necessidades básicas como fazer compras, aceder a serviços de saúde 

ou tratar de assuntos administrativos, um custo elevado não suportável em deslocações não 

essenciais: deslocações para convívio ou para lazer, para atividades culturais, para atividades 

complementares recreativas e de formação. 

A fraca resposta do transporte coletivo compromete a resposta dos equipamentos 

coletivos, já que a oferta de espetáculos, de atividades formativas, de apoio social, etc., não 

atinge os seus objetivos se grande parte da população alvo não tiver como lhes aceder. 

A articulação entre o rodoviário e o ferroviário ainda não ocorreu, não havendo ainda 

transportadoras a utilizar o sistema de cobrança intermodal “Andante”, nem tendo havido a 

adaptação dos percursos: 

Das 8 estações de Metro localizadas fora da sede, apenas 4 têm linhas de autocarro 

próximas e destas, 3 têm as paragens situadas a mais de 200m da estação. 

Tratando-se de um serviço prestado por entidades públicas e privadas, será necessário, 

em sede de regulação, conhecer aprofundadamente as linhas e meios em operação, as 

lacunas e debilidades e procurar modos de, no conjunto dos operadores, atingir os 

melhoramentos necessários. 

O acesso universal a todos os serviços exigidos nos atuais padrões de qualidade de vida 

apenas será possível atingir contendo os limites espaciais onde são prestados. 

Afigura-se assim fundamental adotar como objetivo a promoção da estreita ligação entre 

o espaço urbanizado e as respetivas redes e serviços de suporte, nomeadamente, por via de: 

• Adaptar a regulamentação de modo a fazer depender a construção ou ampliação de 

edifícios da disponibilidade local de todas as infraestruturas públicas; 

• Incluir no conjunto das redes de infraestruturas básicas a rede de transportes coletivos; 

• Articular as ações de expansão ou reconversão urbana com os investimentos das diversas 

entidades gestoras das redes de infraestruturas. 

Ao nível da logística e da informação, podem ser dados contributos pelo Município e entidades 

com tutela através de: 

• Recolha de informação, produção de cartas e disponibilização de informação sobre as 

redes de infraestruturas existentes e programadas; 

• Salientar a distinção, nos instrumentos de planeamento, entre as áreas com níveis urbanos 

de serviços e infraestruturas consolidados e as áreas urbanas não consolidadas. 
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5- Permutas entre áreas agrícolas, florestais e urbanizada 

As permutas ocorridas entre as categorias de uso do solo mostram, para os totais do 

concelho, o aumento já referido da área urbana, a manutenção da área agricultada e a redução 

da área arborizada. De 1995 para 2017, as áreas respetivas variaram da forma seguinte: 

 

• A ligeira variação da área agricultada não significa que se tenham mantido inalteradas 

estas manchas, antes que se equivalem as incursões das manchas urbanas com as matas 

convertidas à utilização agrícola. 

• Dentro de totais de área que se mantêm constantes, o espaço agricultado tem evoluído 

continuamente no sentido da sua melhor rentabilização, por via da mecanização, 

intensificação (por vezes excessiva) do uso de fertilizantes e pelo emparcelamento. Este 

último é o aspeto a merecer maior destaque, o mais difícil de alcançar e o de maior 

impacto. 

Entre 1979 e 1999 a área média das explorações passou de 4,3 ha para 6,9 ha, um 

aumento de 60%, e este processo de agregação tem continuado até ao presente. 

A diminuição global da superfície agroflorestal não se verificou apenas na última década 

e corresponde à gradual perca de peso relativo da agricultura e da exploração agrícola na 

economia e na ocupação da população. 

Não sendo, como tal, um número preocupante na perspetiva das atividades, os cerca de 

930 ha de mancha florestal perdida têm hoje de ser considerados sobretudo pelo seu papel na 

preservação do equilíbrio ambiental e paisagístico. Correspondem a 5,4% da área total do 

concelho e a uma redução em 13 anos de 14,8% do total da massa verde de proteção e de 

regeneração de que dispunha. 

Haverá, assim, que travar este processo e recuperar, no possível, alguma da capacidade 

perdida, através, sobretudo da intensificação do uso e da qualificação das áreas disponíveis. 

Desde 2001, o Município dispõe de uma equipa de sapadores florestais que vem 

intervindo em ações de silvicultura, gestão de combustíveis ou controlo de agentes bióticos, 

apoiando o desenvolvimento da exploração florestal e sensibilizando para os seus valores e 

debilidades, no que constitui um bom exemplo de complementaridade entre ação pública e 

ação de privados na gestão do território. 

Os maciços arborizados deixaram de ser imprescindíveis à agricultura que se pratica e 

hoje é na perspetiva da qualificação da paisagem, da valorização dos percursos viários, da 

atenuação do impacte das construções e infraestruturas que se mantêm essenciais. É, assim, 

no contexto da construção e arranjo do espaço viário, da implementação de espaços 

industriais, na qualificação dos estratos residenciais, ou seja, dum modo geral, no âmbito da 

urbanização que a arborização deve ser assegurada. 

 1995 2008 2017 var. relativa var. abs. 
Áreas Agricultadas 6874 ha 6853 ha 6895 ha 0,31% 21 ha 
Áreas Arborizadas 5419 há 4617 ha 4488 ha -17,18% -931 ha 
Áreas Urbanizadas  2004 há 2880 ha 3002 ha 49,79% 998 ha 
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As ações a implementar no sentido da beneficiação, qualificação e aumento da massa 

arborizada, baseiam-se, assim, em: 

• Participação na manutenção da floresta ao nível da formulação de propostas de 

requalificação, do apoio técnico e da intervenção efetiva nas manchas arborizadas de 

maior relevância para a estrutura ecológica do concelho; 

• Apoio à diversidade e à reposição de espécies de maior valor ambiental. 

• Identificação de zonas com carências específicas de proteção; 

• Promoção da arborização de espaços sobrantes ou subocupados, de vazios urbanos, de 

canais viários e outros espaços disponíveis, públicos ou privados; 

• Promoção da plantação de árvores em todas as operações de urbanização. 

 

Na dinâmica dos espaços edificados não existem ainda processos de recuo da área 

urbana (reconversão de espaço construído em espaço natural), mas deverá manter-se em vista 

o objetivo de recuperar o equilíbrio entre ganhos e perdas no processo de artificialização do 

solo, procurando, para o efeito: 

• Controlar e conter as manchas de expansão; 

• Promover a reconversão e reutilização das estruturas existentes – à escala dos edifícios, 

dos lotes ou dos quarteirões – em substituição da construção/urbanização novas; 

• Libertar e qualificar os espaços exteriores, aumentando a permeabilidade, a massa verde e 

o valor paisagístico dos logradouros. 

Presentemente, já são proporcionados benefícios à reconversão de edifícios em 

conjuntos de marcado valor patrimonial. Novas medidas para alcançar as estratégias de 

ordenamento preconizado e as boas práticas na ocupação do território devem ser tomadas 

articulando o regulamento municipal de taxas e licenças com os instrumentos de gestão 

territorial. 

 

6- Preservação e sustentabilidade das áreas agrícolas, florestais e 

urbanas 

A preservação da capacidade de regeneração do território em qualquer das suas 

categorias – agrícola, florestal, urbana - impõe assim a intensificação dos usos, i.e., obter 

ganhos na rentabilização em todas as suas valências, feita a par com a preservação da sua 

qualidade e da capacidade de renovação. 

Isto corresponde a alargar o conceito de património a todas as estruturas do território, 

não o reservando só às de grande significado histórico ou ambiental (edifícios antigos, reservas 

e habitats classificados). 
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Os instrumentos de planeamento deverão delimitar e caraterizar as unidades e 

subunidades que compõem o território do concelho, dando a conhecer o que são os seus 

fatores de homogeneidade e de identidade, assinalar os conjuntos representativos de 

linguagens ou momentos da história social e económica, os elementos singulares relevantes 

para a paisagem, a estrutura dos lugares, bem como os elementos dissonantes e os aspetos 

que careçam de correção. A capacidade dos valores patrimoniais singulares para ancorar as 

transformações e preservar a memória e a estrutura dos lugares, deve ser promovida e 

devidamente rentabilizada, sempre que possível, articulando elementos singulares com 

conjuntos. 

Será importante que este trabalho de caraterização seja disponibilizado para 

enriquecimento das intervenções, fazendo os projetos referência ao modo como são 

considerados na proposta. 

O estudo das morfotiplogias do concelho, identifica, para além do casco histórico ou do 

núcleo consolidado dos aglomerados urbanos, os conjuntos de habitação multifamiliar, de 

habitação unifamiliar, as ocupações lineares ao longo das estradas, os núcleos rurais e as suas 

densificações de épocas recentes, as unidades rurais isoladas e os conjuntos dedicados a 

atividades económicas e equipamentos. 

E nos espaços naturais, as praias e faixas dunares, as margens de rios e ribeiras, as 

matas litorais e de interior e os espaços produtivos. 

Subsequentemente, os instrumentos de planeamento devem criar princípios e 

orientações que conduzam: 

• ao reforço da especificidade dos lugares; 

• à preservação dos valores patrimoniais preexistentes e à sua integração e rentabilização 

nas novas estruturas. 

A descaraterização que vem ocorrendo no país e no território do concelho nas últimas 

décadas é uma preocupação central e um fenómeno de interpretação complexa, mas podemos 

encontrar uma das suas causas na falta de modelos de desenho ajustados ao contexto rural, 

quer para os edifícios quer para o espaço público. As formas adotadas nas vedações, nas 

coberturas, nos logradouros, nos passeios, nos aparcamentos, etc., reproduzem 

frequentemente modelos desenvolvidos para a cidade, sem a necessária reflexão e procura de 

soluções ajustadas ao programa e ao vasto território não citadino. 

A introdução de tipologias e volumetrias dissonantes, de que são exemplo alguns blocos 

de habitação multifamiliar ou pavilhões industriais inseridos em áreas suburbanas, é 

certamente outra das causas de depreciação da paisagem. 

O mesmo se contata para a rutura de escala introduzida por edifícios de grande 

dimensão quando não acompanhada pelos necessários cuidados de ajustamento ao relevo, à 

arborização ou ao espaço viário envolvente. 
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E deve avaliar-se também a dispersão da construção, que extravasa os espaços 

consolidados e introduz, por vezes, interrupções e dissonâncias na continuidade do espaço 

natural onde este é predominante. 

A disponibilidade de espaço para construção nos perímetros urbanizáveis é ainda 

grande, sobretudo no interior: 

 

O diminuto preenchimento das zonas de expansão deverá, naturalmente, ditar a 

eliminação de muitas delas. A legislação dos instrumentos de planeamento, aliás, nas 

redações mais recentes, evoluiu para modelos que conduzam a um menor consumo de solos, 

eliminando, por exemplo, a figura da “área a urbanizar”, o que tem plena correspondência com 

os factos observados no concelho. 

Mas, para além do problema quantitativo, surgem também evidenciadas nos quadros 

analisados algumas mudanças no modelo de urbanização. 

Em primeiro lugar, a promoção de loteamentos reduziu-se drasticamente nos últimos 

anos. Em consequência, não poderemos contar com a ocupação intensiva destas áreas por 

urbanizações residenciais. Para a reduzida procura, a ocupação ao longo das vias existentes 

foi suficiente e feita maioritariamente por edifícios autónomos, com usos diversificados: 

atividades turísticas, oficinas, espaços de venda e armazenagem, habitações isoladas, etc. 

Em segundo lugar, verifica-se também que muitas novas construções procuram locais 

exteriores aos núcleos dos aglomerados, zonas ainda em urbanização, com espaços mais 

amplos, matas, locais com boa acessibilidade às autoestradas, ou terrenos não urbanos com 

edificações preexistentes. 

A constatação de que uma quantidade significativa de edifícios se implanta em áreas 

classificadas como “não urbanizáveis” é, porventura, uma das observações mais interessantes 

dos estudos e um ponto de partida para reflexões que são essenciais na elaboração dum 

próximo PDM. 

Estes edifícios, por ocuparem espaços onde a edificabilidade não está prevista ou 

garantida à priori pelo plano, foram objeto de uma apreciação especialmente cuidada onde 

intervieram instâncias municipais ou externas que, habitualmente, não participam nos 

processos correntes da gestão urbanística. 

A carta destas construções mostra-nos, em primeiro lugar, um território com 

aproveitamento socioeconómico em toda a sua extensão, feito por uma grande variedade de 

atividades, para as quais são necessárias construções e infraestruturas. Conhecer esta 

diversidade é, portanto, essencial para que o plano as possa admitir e enquadrar devidamente. 

Mostra, em segundo lugar, que foram estes espaços não urbanizáveis que acolheram a 

instalação de grandes unidades – industriais, comerciais, de equipamento - dado que as áreas 

urbanas não têm dimensão para as absorver. 

 

Área ocupada das Zonas de Construção (%) em localidades do litoral: 64% a 78% 
Área ocupada das Zonas de Construção (%) em localidades do interior: 38% a 45% 
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Nesta tipologia das grandes unidades pode-se ainda verificar que em todas foi 

necessário ocupar áreas de RAN e proceder à suspensão do PDM para a sua viabilização. 

Noutras tipologias, em edifícios de menor dimensão, foram efetuadas consultas a 

entidades com tutela sobre a categoria do território ou sobre a atividade pretendida, num leque 

variado de formas de participação dos organismos e de obtenção de consensos. 

Conhecer quer as dificuldades encontradas pelos promotores, quer as razões para a 

procura destas localizações dará informação relevante sobre os processos em mudança. 

Num futuro ordenamento do território será essencial estabelecer o estatuto mais 

adequado para as diferentes partes do território, ponderando entre a necessidade de preservar 

estes espaços de intervenções avulsas ou desqualificadoras da paisagem e a manutenção de 

uma dinâmica salutar, ponderação na qual o PDM95 constituiu um bom exemplo. 
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E. Considerações Finais 
 

 

O presente relatório pretende ser um instrumento decisivo para a gestão do território no 

Município de Vila do Conde, compreendendo a conjuntura atual do Município, procurando 

identificar os desafios que se colocam no âmbito do ordenamento do território vila-condense, 

tendo em vista a redefinição da estratégia de base territorial. 

Com a elaboração deste relatório são identificados novos desafios, os quais deverão ter 

resposta na redefinição da estratégia territorial municipal: 

• Económicos: definidos pela necessidade de mais e melhores áreas para instalação de 

atividades económicas; 

• Ambientais: na valorização dos valores naturais, no aumento da eficiência das redes de 

recolha e tratamentos de águas e resíduos e no desenvolvimento dos princípios de 

autossuficiência energética do território;  

• Socioculturais: na valorização do património e na identidade do território, na qualificação da 

população e na aposta do envelhecimento positivo; 

• Planeamento: no desenvolvimento territorial de Vila de Conde, consolidando os espaços 

urbanos, fomentando os espaços de utilização coletiva, melhorando a mobilidade, e no 

reforço da governança metropolitana. 

Muito embora não tenha sido possível avaliar a execução do PDM e outros IGT até ao 

momento, com vista a determinar a adequação da estratégia e a identificar as necessidades de 

ajuste/ alteração, há uma questão de fundo que obriga a ponderar seriamente a necessidade 

de revisão do Plano. 

Tal como referido anteriormente, o PDM de Vila de Conde teve como enquadramento legal 

um regime jurídico que já não se encontra em vigor, e que foi profundamente alterado pela 

publicação da nova Lei de Bases e do RJIGT, cujas principais alterações são as seguintes:  

• A alteração da orgânica do sistema de planeamento, com a introdução da dinâmica 

intermunicipal; 

• O reforço da sustentabilidade financeira dos sistemas de perequação e da parametrização 

das mais-valias; 

• A introdução de novos elementos necessários para os conteúdos materiais; 

• A supressão da classificação do solo urbanizável e a sua integração em solo rústico.  

Tais realizações definem um novo paradigma estruturado pela contenção dos perímetros 

urbanos, mas também na valorização dos ativos naturais e patrimoniais como estruturadores 

de uma nova utilização do uso do solo em concordância com os objetivos no quadro político-

administrativo.  

A conformação dos diversos planos territoriais ao novo regime jurídico, nomeadamente 

no que respeita aos critérios de classificação e qualificação do solo, é obrigatória e tem um 

prazo definido legalmente (14 de julho de 2020), findo o qual ficam suspensas as normas que 
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devessem ter sido alteradas, não podendo haver lugar, na área abrangida, a quaisquer 

operações de transformação do uso do solo. 

 

A forma que deve adotar esta conformação tem sido amplamente discutida, tendo em 

conta o carácter estratégico que revestem algumas das temáticas a introduzir nos novos 

planos, em especial no que se refere à classificação do solo. De facto, tem sido o entendimento 

mais comum que esta conformação se trata não de uma reclassificação mas de uma 

classificação ex novo, isto é, que a globalidade do território deve ser avaliada face aos novos 

critérios de classificação com vista à verificação das características que lhe permitam – ou não 

– ser integrado em solo urbano, desprendendo-se da classificação vigente.  

E as restantes temáticas a integrar, como sejam a parametrização das mais-valias, os 

critérios de reclassificação de solo rústico em urbano, a criação do fundo de sustentabilidade 

ambiental e urbanística, o sistema perequativo a diferentes escalas, têm igualmente profundas 

implicações na estratégia do Plano. 

Assim sendo, é de recomendar que o PDM de Vila de Conde seja sujeito a um 

procedimento de revisão que o conforme ao novo quadro legislativo, processo esse que deverá 

estar terminado até 14 de julho de 2020 em acordo com o previsto pela lei, devendo integrar 

novos elementos destinados à comunicação das estratégias e à articulação com as entidades 

externas e a comunidade, não presentes no modelo de planos da primeira geração, tais como 

a estrutura ecológica municipal.   

Noutras áreas, como a da carta educativa ou do plano da mobilidade e dos 

transportes, a legislação estipula processos de elaboração autónomos, que têm vindo a ser 

desenvolvidos por iniciativa municipal, regional ou conjunta, vertendo-se para o plano municipal 

as suas estratégias e as prescrições de caráter vinculativo. 

Para atingir os objetivos hoje exigidos de desenvolvimento equilibrado, introduzir novos 

temas, novas preocupações e mudanças nos modos de operar em todos os agentes com 

influência no território, será preciso reformular os instrumentos do planeamento, fazê-los 

acompanhar de ações e investimentos concretos, coordenando os esforços das entidades 

centrais, locais e privadas e abordar a comunicação do plano como uma matéria central, um 

meio essencial para levar o seu conteúdo a todas as instâncias envolvidas na transformação 

do território.  

 

Vila do Conde, maio de 2018 


