2ª Revisão do PDM

INFORMAÇÃO

julho/agosto2019

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO PARTICIPA NA 2ª SESSÃO PÚBLICA DE ESCLARECIMENTOS
No âmbito da promoção do direito à informação e à par cipação dos cidadãos nos processos de
elaboração/revisão do PDM, a Câmara Municipal promoveu nova sessão pública de esclarecimentos.
O Prof. Doutor José Carlos Mota, docente na
Universidade de Aveiro, foi o convidado a
colaborar na sessão pública onde se debateu a
importância da par cipação pública no processo
de elaboração/revisão dos Instrumentos de
Gestão Territorial, que decorreu no dia 15 de
Julho, pelas 18h00, na Biblioteca Municipal.
Nesta sessão pública a equipa de trabalho
apresentou o diagnós co e caracterização do
município, cons tuindo, a base dos trabalhos a
desenvolver no âmbito do processo de revisão do
PDM.

 JUNTAS DE FREGUESIA COLABORAM COM A REVISÃO DO PDM
Foram promovidas reuniões com todas as Juntas de Freguesia com o obje vo de se proceder ao
levantamento das necessidades do concelho, com vista à deﬁnição de propostas e prioridades nas
diversas áreas de intervenção.

J.F. Junqueira

J.F. Cepelos

J.F. Rôge

J.F. Macieira de Cambra

J.F. S. Pedro de Castelões

J.F. Arões

União de Freguesias de Codal, Vila
Chã e Vila Cova de Perrinho

Revisão do Plano Diretor Municipal

•

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Nesta fase do processo foram já realizadas reuniões com algumas IPSS, revelando-se a sua
colaboração uma mais valia na iden ﬁcação e deﬁnição de propostas de âmbito social.
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S.C. Misericórdia Vale de Cambra

Cspsj Bap sta de Cepelos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A Câmara Municipal de Vale de Cambra, em reunião pública de 30.07.2019, aprovou os obje vos
estratégicos a contemplar na 2ª Revisão do PDM, assim descritos:
✔
✔

Promover e regular o ordenamento e ocupação, uso e transformação do solo, de forma a
proporcionar uma ocupação adequada às suas potencialidades;
Promover a melhoria das acessibilidades viárias aproximando o interior à sede de concelho e este
com os concelhos vizinhos;

✔

Reforçar e qualiﬁcar a oferta de espaços para a instalação de a-vidades económicas, prevendo
mecanismos de incen-vo com especial incidência na localização e relocalização industrial;

✔

Contrariar a deser-ﬁcação do interior do concelho, promovendo e qualiﬁcando os seus
aglomerados induzindo dinâmicas de desenvolvimento;
Promover o potencial turís-co do Município, tendo por base os recursos endógenos do concelho;
Promover a gestão dos recursos naturais de forma sustentável, com enfoque na ﬂoresta;
Promover a adaptação às alterações climá-cas, através do aumento da resiliência do território,
aos efeitos das mesmas;
Incen-var a neutralidade carbónica:

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Promover a Mobilidade Urbana Sustentável e Acessibilidade com foco nas Pessoas;
Promover uma estratégia local de habitação ajustada às necessidades da população e à realidade
do mercado imobiliário;
Valorizar o património cultural e natural enquanto motores de desenvolvimento, sócioeconómico.

AGENDA
• Reuniões a realizar nas áreas de intervenção das Juntas de Freguesia com a par-cipação dos agentes locais.
SESSÕES DE ESCLARECIMENTO NAS JUNTAS DE FREGUESIA

data

19/06 – 5fª

20/09 – 6ªf

23/09 – 2fª

Local

Codal

Vila Chã

Cepelos

25/09 – 4fª

26/09 – 5fª

Vila Cova de Perrinho Macieira de Cambra

27/09 – 6fª

04/10 – 6fª

Rôge

Arões

a definir

a definir

S.Pedro de Castelões

Junqueira

• Trabalho de campo para elaboração das cartas da Reserva Agrícola Nacional , dias 24/09 e 07/10, com a
par cipação do técnico da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte.

