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0 - Apresentação 
 

 

Os tempos que se avizinham constituem simultaneamente um desafio e uma oportunidade, no que ao 

desenvolvimento territorial se refere, mais concretamente ao da Área Metropolitana do Porto (AMP), 

referente ao próximo período de programação à escala europeia (2007-2013). 

 

Tal facto reclama a consolidação de um diagnóstico prospectivo, e a afirmação e consensualização de 

uma visão de futuro, bem como da selecção das prioridades estratégicas que permitam potenciar o 

desenvolvimento desta área territorial. 

 

Este é um trabalho fundamental para a preparação das próximas intervenções, com relevo para a 

definição dos correspondentes dispositivos institucionais, administrativos e financeiros que possibilitem 

a operacionalização das estratégias e a concretização das intervenções necessárias. 

 

O contexto internacional e económico de intervenção num quadro de grande competitividade por 

recursos, reclama uma postura diferenciada no que respeita a uma maior selectividade, como um 

elemento favorável para contrariar a fragmentação de acções, privilegiando projectos e promotores 

com uma escala adequada para actuar nos diferentes domínios, potenciando um quadro institucional 

com maiores níveis de eficácia e de eficiência. 

 

A AMP está perante um desafio preponderante, cuja amplitude e exigência são evidentes, tendo em 

vista a implementação, com sucesso, de uma estratégia e uma visão comuns para a área territorial dos 

seus municípios constituintes, representando um esforço assinalável de debate e consensualização 

entre os vários agentes presentes no território. 

 

O documento que agora se apresenta, é o registo comprovativo do processo desenvolvido, na 

consolidação da estratégia de desenvolvimento territorial para a AMP (entendida para efeitos deste 

trabalho na sua congregação geográfica englobando os 16 municípios integrantes das aglomerações 
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municipais correspondentes às NUTS III do Grande Porto e do Entre Douro e Vouga), e cujo contributo 

importante é a concretização do “Plano de Acção Metropolitano de Serviços Territoriais”. 

 

Em termos práticos, foi estabelecido um diagnóstico e, a partir dele, consensualizou-se a estratégia de 

desenvolvimento da AMP, mas tendo sempre em consideração que este exercício se insere no contexto 

de preparação das intervenções dos municípios da AMP no âmbito do “actual” quadro de programação 

comunitário enformado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). 

 

Desta forma, o contexto que se acaba de mencionar é preponderante no formato que o trabalho 

assume, na medida em que se procura um quadro de articulação com as estratégias comunitárias, 

nacionais e regionais, bem como com a estratégia global da própria AMP. 

 

Na elaboração do presente “Programa Territorial de Desenvolvimento” (PTD) para a AMP, está-se assim 

a estabelecer, em matéria de políticas públicas, as prioridades relativas ao investimento, com especial 

relevo para o investimento público a realizar pelos municípios da AMP, a serem co-financiados pelos 

fundos europeus. 

 

Este balizamento é necessário, pois concerteza numa estratégia de desenvolvimento territorial 

caberiam conteúdos mais amplos, que certamente alargariam o conjunto de prioridades, os 

instrumentos e os investimentos a conceber. Assim, outros tipos de políticas e de investimentos serão 

mencionados e enquadrados na presente estratégia territorial, na medida em que se constituam como 

instrumentos preponderantes para a execução da própria estratégia e dos seus investimentos. 

 

A estratégia que enforma o PTD da AMP, não encerra apenas um plano ou um conjunto de prioridades e 

intenções de investimento. A estratégia que se encontra aqui plasmada deve ser entendida no âmbito 

de um rumo traçado assente no reforço da competitividade da AMP num quadro de maior coesão 

social e qualificação ambiental. 

 

Em termos documentais, o Programa Territorial de Desenvolvimento encontra-se organizado da 

seguinte forma: Volume 1. Enquadramento e Metodologia; Volume 2. Diagnóstico Prospectivo; Volume 

3. Programa de Acção; Volume 4. Projectos Indicativos, Priorização e Cenarização; Volume 5. Programa 

de Acção para a Educação. 
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1 - AMP 2007-2013: Visão e Estratégia 
 

 

1.1. Introdução 

 

A leitura de documentos referência, regionais, nacionais e de natureza sectorial, permitiu um primeiro 

contacto com a realidade da região e com o enquadramento existente em termos de políticas públicas 

territoriais e sectoriais. 

 

Resultante de uma primeira abordagem, constata-se que a AMP é um território que, de acordo com o 

recente estudo sobre “Competitividade Territorial e Coesão Económica e Social”, tem vindo ao longo 

da última década a registar algum declínio no conjunto da Região Norte e do País, perdendo parte da 

superioridade que detinha em termos de produtividade, utilização de recursos humanos, atractividade, 

iniciativa empresarial e índice de competitividade global. Acresce ainda, também como consequência 

da situação descrita, a subsistência de ‘bolsas’ onde podemos encontrar graves problemas sociais. 

 

A AMP situa-se assim aquém dos níveis médios de riqueza comunitários, e acresce que está exposta a 

uma cada vez maior concorrência de bens e serviços dentro e fora da Europa e que está a viver, por 

imposição da economia “mundializada”, um processo rápido de reconversão produtiva com 

significativos impactos sociais negativos. 

 

O próximo período de programação à escala Europeia 2007-2013 constitui uma oportunidade, não só 

porque permitiu a actualização do seu diagnóstico prospectivo, mas também porque contribui 

decisivamente para a definição das potenciais linhas de orientação em matéria de acção pública, 

especificamente da Administração Local e Regional, em que o actual Programa Territorial de 

Desenvolvimento constitui um exercício de prospectiva partilhado entre os principais agentes locais, 

metropolitanos e regionais, com intervenção na Área Metropolitana do Porto, mas mais importante 

porque define linhas de orientação e de acção, as quais são conferidas um sentido estratégico e 

operacional, mobilizando os actores envolvidos para a concepção da visão partilhada para a Área 
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Metropolitana do Porto, que permitam encetar os caminhos que possibilitam concretizar, no futuro, tal 

visão. 

 

 

1.2. Visão 

 

A AMP e os municípios que a compõem estão conscientes dos desafios com que se defrontam no futuro 

próximo e estão dispostos a contribuir de forma activa e empenhada, em conjunto com os restantes 

actores da área metropolitana e da região, para dar o salto qualitativo indispensável à consecução de 

uma estratégia que a volte a colocar, e ao Norte, numa trajectória de convergência económica e social 

com as médias europeias. 

 

Os desideratos comuns da sua política de desenvolvimento para os próximos anos, visto que 

consubstanciarão as vertentes essenciais da sua estratégia de desenvolvimento sustentável para a 

região, são delineados do seguinte modo na sua Visão, e que passa por: 

 

reforçar a sua competitividade, tornando-a uma comunidade inovadora, 

territorialmente ordenada, respeitadora dos valores ambientais, e socialmente coesa. 

 

 

1.2.1. Competitividade e Inovação 

 

Conforme já referido anteriormente, a maior debilidade na competitividade da Área Metropolitana do 

Porto, resulta da sua especialização em actividades produtivas tradicionais, com uma força de trabalho 

relativamente desqualificada, bem como pela debilidade da oferta de serviços de apoio às empresas. 

 

Para contrariar estas tendências, à AMP é colocado o desafio de repensar a natureza das suas 

vantagens competitivas, aproveitando os recursos produtivos que já possui e incentivando a criação de 

competências específicas de apoio a esses mesmos recursos. 
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Para o efeito, a solução poderá passar pela especialização da cidade e da região em actividades com 

potencial para criar condições para a competitividade. A visão inspiradora é a da intensificação 

tecnológica, no que se refere a um conjunto de sectores onde a área metropolitana detém 

efectivamente competências específicas bem desenvolvidas, mas que necessitam de competir no 

mercado global, sendo necessário um reforço no trabalho na área das marcas, das redes de distribuição 

e da aproximação ao consumidor. 

 

Torna-se necessário explorar a área das aplicações tecnológicas e da exploração de nichos de mercado 

a elas ligadas (ex: novos materiais funcionais, têxteis para aplicação técnica, funcionalização de 

produtos de vestuário e calçado), explorando eventuais efeitos de clustering com outros sectores de 

aposta metropolitana /regional, como sejam o automóvel, caminho-de-ferro, aeroespacial, saúde, 

turismo, lazer e defesa). Simultaneamente, impõe-se a aproximação aos consumidores através de 

marcas próprias e de redes de distribuição adequadas, em que a inovação não tecnológica (design, 

estilismo, etc.) tem uma importância acrescida. 

 

Uma política de desenvolvimento tecnológico constitui para a região uma condição de viabilização 

necessária da estratégia de inovação e internacionalização, que apresenta défices institucionais e 

estruturais muito significativos, decorrentes dos enviusamentos do precário e truncado sistema 

nacional de inovação. As dinâmicas mais recentes caracterizam-se pela emergência de alguns 

paradoxos, como sejam o aumento considerável dos recursos, com amplo espectro de actividades, 

escassa definição de complementaridades entre as mesmas, reduzida capacidade de cooperação entre 

os diferentes centros universitários e uma valia específica de alguns centros tecnológicos sectoriais, 

mas muito afastados das instituições de I&D. 

 

A existência de um número elevado de novas empresas emergentes de base tecnológica numa região, 

representa hoje um dos factores que pode influenciar de forma decisiva a tomada de decisão de 

localização de investimentos por parte das grandes empresas de todo o mundo. A aposta continuada 

durante um período de tempo longo no empreendedorismo de base tecnológica, representa assim outro 

aspecto importante na atractividade da Região na captação de investimentos, bem como na sua 

transformação em Região importadora de recursos humanos qualificados. 

 

Adicionalmente, sendo sede da maior Universidade Pública Portuguesa, balizada a Norte pela 

Universidade do Minho e a Sul pela Universidade de Aveiro, integrando ainda instituições com o 
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prestígio da Universidade Católica e o Instituto Politécnico do Porto, a AMP está no centro do maior e 

melhor espaço de geração de conhecimento existente em Portugal, com elevado prestígio internacional 

em diversos domínios. 

 

Esta factor competitivo tem sido favorável para o surgimento e incremento das designadas actividades 

emergentes, surgidas na sequência das revoluções tecnológicas dos séculos XX e XXI, e que têm tido um 

importante impulso na AMP, associados às engenharias e à biologia /biotecnologia, para a criação e 

afirmação dos clusters emergentes nas áreas das engenharias, biociências /ciências da saúde e do mar. 

 

A necessidade de encontrar novos sectores de actividade, mais inovadores e com maior capacidade de 

servir de interface entre o meio académico e científico e o meio empresarial, conjugado com a rede de 

universidades e estabelecimentos de ensino politécnico e instituições de promoção e divulgação 

cultural, aliados ao empreendedorismo da comunidade da região que assume o seu expoente máximo 

na rede urbana, centrado na AMP, são preponderantes para a criação de apetências da população para 

serem dinamizadas indústrias da criatividade, criando assim novas oportunidades para a consolidação 

de um cluster de indústrias criativas. 

 

O conceito de Indústria Criativa inclui um vasto conjunto de sectores onde o talento e a criação 

individual são o principal factor de produção e onde a ideia de negócio deve assumir uma considerável 

relevância. As actividades destas indústrias, que aliam criadores, gestores e profissionais de áreas 

tecnológicas, dão origem a produtos e serviços comercializáveis cujo valor reside essencialmente nos 

seus atributos criativos, inovadores e artísticos. 

 

Adicionalmente, a actividade turística deve ser uma aposta forte na afirmação do cluster turístico 

metropolitano, através do robustecimento da “Marca Porto” e do “Destino Porto”, como motores da 

AMP e sua envolvente. A dinamização da Associação de Turismo do Porto constitui um factor essencial 

desta estratégia. Promover a AMP como um destino de excelência na realização de congressos 

internacionais, nas áreas da cultura e da ciência, na gastronomia, no golfe e no turismo sénior ligado à 

saúde. 

 

A intensificação do marketing e reforço das potencialidades e da importância da marca “Porto, Cidade 

de Ciência”, bem como a afirmação do Porto como um centro cultural na Europa, devem ser desafios a 

aceitar e a vencer pela AMP. As marcas arquitectónicas deixadas pelos seus arquitectos carecem de 
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maior divulgação nacional e internacional, aproveitando um mercado que regista hoje taxas de 

crescimento muito expressivas. 

 

As práticas das entidades da Administração Pública têm uma grande influência no funcionamento de 

toda a actividade de um país. A identificação e eliminação progressiva dos factores que são 

habitualmente identificados como “custos de contexto”, deverá constituir um objectivo central e 

integrado do conjunto dos municípios da AMP, evitando assim as situações, acções ou omissões que 

prejudiquem a actividade das empresas, ou a vida dos cidadãos. 

 

As autarquias da AMP devem constituir exemplo das melhores práticas no sector da administração 

pública, dinamizando a competição positiva entre serviços, promovendo a qualidade, a rentabilidade e 

a excelência. A identificação de procedimentos administrativos cuja tramitação possa ser efectuada 

por privados, previamente pré-qualificados mediante uma conveniente caracterização do nível de 

serviços a prestar, permitiria a recuperação de passivos existentes sem agravamento dos quadros da 

administração pública e sem a alienação do poder de decisão. 

 

 

1.2.2. Qualificação Territorial e Valorização Ambiental 

 

A competitividade de uma área metropolitana está muito dependente, do grau de eficácia e de 

eficiência do seu sistema de transportes. A mobilidade, é, por definição, a razão de ser de uma gestão 

de uma área metropolitana, e por consequência a evolução do sistema de transportes é uma actividade 

central. Um sistema de transportes em primeiro lugar tem que ser eficaz; isto é, deve garantir a 

acessibilidade da generalidade da população aos centros de actividade relevantes. Em segundo lugar, 

deve ser eficiente; ou seja, garantir a acessibilidade ao menor custo possível. Só garantindo as duas 

primeiras premissas, é que consegue o objectivo de ser sustentável, do ponto de vista económico, 

energético, ou ambiental. 

 

Neste domínio os equipamentos de que a AMP dispõe, e os serviços por eles fornecidos, são 

interessantes. O Aeroporto Sá Carneiro, tem um leque de ligações razoável, está bem localizado, e tem 

em curso um programa de modernização, que permitirá oferecer bons níveis de serviços, em especial 

após a sua inserção no sistema de alta velocidade ferroviário do litoral atlântico da Península. A 

Exponor, assim como o sistema portuário, cumprem a sua função, mas é de notar que estes 
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equipamentos atingem uma escala muito elevada, por força da dimensão do hinterland, e pelas suas 

características de especialização industrial e dimensão das trocas comerciais, vincam a dimensão e 

vocação destas estruturas. 

 

É essencial, não só para a AMP, o País, mas também para a Península, que o projecto ferroviário que 

irá marcar o território por todo o século XXI, estruture todo o litoral atlântico da Corunha a Setúbal. 

Sobre a ferrovia, a AMP poderá avaliar o impacto de dois modos de transporte que são já um sucesso: o 

Metro do Porto, e o novo serviço dos comboios urbanos. A expansão destes dois modernos modos de 

transporte (como é o caso acima indicado, em que o actual eixo ferroviário - linha do Norte - deixa a 

descoberto um importante eixo económico e demográfico), ou a forma de evolução do sistema de 

transportes no chamado Grande Porto, deve ser analisada, tendo mais uma vez em atenção o seu 

impacto na mobilidade como factor de competitividade e de coesão territorial. 

 

A grande riqueza e diversidade do património edificado faz com que a tarefa de reabilitar a AMP esteja 

permanentemente em curso, constituindo a conservação e reabilitação urbana dos edifícios uma linha 

de acção de continuidade que é necessário continuar a impulsionar e para a qual se exige um pleno 

envolvimento e o necessário esforço de investimento do sector público e privado. É igualmente 

fundamental actuar na reabilitação de outros elementos patrimoniais, como igrejas, monumentos, 

praças, jardins, etc., contribuindo desta forma para o reforço da imagem e identidade das cidades e 

para o turismo da AMP no seu conjunto. 

 

A reabilitação da Baixa Portuense e do Centro Histórico de Gaia deve evidenciar as características que 

permitam promover a actividade económica no centro das cidades, potenciando a capacidade 

empresarial da AMP e da Região Norte. Deve-o fazer suportada em factores de competitividade, 

ligando as universidades e centros de investigação com as empresas, como sejam a organização e 

gestão, o design, o marketing e comunicação, a investigação e desenvolvimento de produtos e serviços, 

a logística, o conhecimento e a inovação, contribuindo assim para a recomposição do tecido 

empresarial da cidade e da região. 

 

O crescimento sustentado corresponderá a um eixo fundamental na estratégia da AMP, suportado em 

valores de uma economia competitiva, capaz de gerar emprego e riqueza para a região em sectores 

avançados, estabelecendo sinergias com as melhores práticas de formas racionais de utilização da 

energia e da protecção ambiental, sendo prioritária a definição de políticas de utilização da energia, 
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de um código de valores e de prestação de serviços ambientais, bem como a manutenção da 

sustentabilidade ambiental de actividades produtivas da região. 

 

A definição e criação de uma rede de “parques naturais” na AMP, a par da requalificação urbana ligada 

às suas componentes ambientais. Mindelo, Serra de Santa Justa e Pias, Barrinha de Esmoriz, Serra da 

Freita, Estuário Margens do Douro, constituirão, entre outros, espaços de afirmação desta nova 

política. 

 

A aposta também na sustentabilidade dos sistemas ambientais, com a completação da rede de águas e 

saneamento, como serviço básico essencial, da renovação de algumas estruturas obsoletas, e da 

promoção da recuperação total das linhas de água, da orla costeira, e da requalificação de carácter 

paisagístico, urbanístico e ambiental em espaço territorial da AMP. 

 

 

1.2.3. Coesão Social 

 

As pessoas são a essência da comunidade e as detentoras de conhecimentos e ideias. É por isso 

essencial a promoção na AMP de serviços que possam dar resposta a direitos básicos de cidadania, de 

carácter social, serviços esses que vão gerar coesão social e propiciam, naturalmente, uma maior 

igualdade de oportunidades. 

 

A segurança é, desde logo, um valor essencial a preservar. O desenvolvimento e concretização de 

medidas que visem garantir a segurança, a tranquilidade pública e o regular exercício dos direitos 

liberdades e garantias dos cidadãos, são objectivos que têm que nortear permanentemente o Estado na 

sua actuação. 

 

O evoluir de situações actuais potencia o aparecimento, entre outros problemas, de flagelos sociais, 

como é a questão da droga. Sendo também uma questão de saúde pública, este terrível fenómeno está 

intrinsecamente ligado à pobreza, ao desemprego, à marginalidade e, fundamentalmente, à evolução 

que a nossa sociedade tem vindo a ter, em termos da destruição de alguns vectores importantes do 

nosso equilíbrio social. É por isso que este combate perpassa transversalmente toda a sociedade.  
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Será, por isso, importante, a dinamização de centros cívicos que constituam espaços de criatividade e 

manifestações lúdicas, de lazer e culturais em vários pontos do território. Devem ser espaços abertos à 

expressão e à criatividade, geridos localmente de forma a facilitar a adaptação às características de 

cada zona, promovendo a responsabilidade colectiva pela manutenção, bem como o fortalecimento do 

tecido associativo e do sentimento de pertença. 

 

A AMP deve também fazer uma aposta clara num plano de eliminação de barreiras arquitectónicas, 

tornando a região acessível para toda a população, bem como deve apoiar as comunidades 

desfavorecidas de idosos e dar seguimento a programas de reinserção na sociedade de 

toxicodependentes, imigrantes e sem-abrigo, numa óptica contributiva destes recursos em acções e 

tarefas concretas de manutenção e de melhoramento da região. 

 

 

1.3. Prioridades Estratégicas 

 

Nesse contexto, a Área Metropolitana do Porto (AMP) definiu um conjunto de prioridades, que 

consideram as Orientações Estratégicas para a Política de Coesão e as orientações fundamentais do 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), do Norte 2015 e do Programa Operacional do Norte 

para o período 2007-2013, numa abordagem coerente com as Orientações Estratégicas Nacionais e 

Regionais: 

� Promover a qualificação dos portugueses; 

� Promover o crescimento sustentado; 

� Garantir a coesão social; 

� Assegurar a qualificação do território e das cidades; 

� Aumentar a eficiência da governação. 

 
Neste âmbito, as Prioridades Estratégicas da AMP que presidem à preparação do Programa de Acção e 

do Plano de Investimento, para que estes se possam assumir como instrumentos eficazes da 

concretização da estratégia de desenvolvimento da região são: 

1. Educação como factor de competitividade e de coesão social 

2. Cultura e Património como factores de desenvolvimento e diferenciação. Dinamizar o Turismo 

3. Promover o Desporto e uma vida saudável 

4. Promover a qualidade global dos serviços de Saúde 
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5. Reforçar a Mobilidade Metropolitana 

6. Promover a Requalificação Urbana 

7. Modernizar a Administração Local para Reduzir os Custos de Contexto do Serviço Público 

8. Promover a Sustentabilidade Energética e Ambiental 

9. Promover o Desenvolvimento Económico e a Captação de Investimento diferenciador 

10. Desenvolver Redes Sociais como factor de coesão 

11. Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos Naturais e Tecnológicos. 

 

Todo o enquadramento às escalas europeia, nacional e regional, dita a necessidade de apostar na 

sociedade do conhecimento e de eleger o desenvolvimento sustentável e a inovação como factores 

chave do reforço da competitividade da AMP. 

 

 

1.4. Articulação com Orientações Estratégicas Regionais, Nacionais e 

Comunitárias 

 

O Conselho Europeu de Lisboa, em 2000, fixou para a União Europeia o objectivo estratégico de “se 

tornar a economia do conhecimento mais competitiva e mais dinâmica do mundo, capaz de um 

crescimento económico duradouro acompanhado de uma melhoria quantitativa e qualitativa do 

emprego e de uma maior coesão social”. 

 

Neste contexto, entende-se que a Europa “deve renovar as bases da sua competitividade, aumentar o 

seu potencial de crescimento, bem como a sua produtividade e reforçar a coesão social, apostando 

sobretudo no crescimento, na inovação e na valorização do capital humano”. 

 

A política de Coesão assume-se como um instrumento privilegiado desse processo, devendo dar um 

contributo relevante à consecução deste desiderato, designadamente nas regiões menos favorecidas da 

União. Os Fundos Estruturais tornam-se assim “parte integrante da estratégia de Lisboa”, adoptando os 

objectivos então estabelecidos e passando a ser “um vector essencial da sua realização, através de 

programas de desenvolvimento nacionais e regionais”. 
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Figura 1. Estruturação dos Fundos Comunitários 2007-2013. 

 

 
Figura 2. Organização operacional do QREN: as Agendas 

Operacionais Temáticas e os Programas Operacionais. 
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O QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007–2013 assume como grandes desígnios as 

seguintes prioridades estratégicas: 

 

• I. Qualificação dos Portugueses. Promover a qualificação dos portugueses, de forma a elevar o 

nível médio de qualificação escolar, cultural e profissional, valorizando a inovação e o 

conhecimento científico e tecnológico. Considera-se que a qualificação dos portugueses é um 

factor indispensável à emergência de um modelo mais sustentável de crescimento económico e 

é um elemento essencial para a coesão social. 

 

• II. Crescimento Sustentado. Promover o crescimento sustentado, reforçando a 

competitividade dos territórios e das empresas, reduzindo os custos públicos de contexto e 

promovendo a qualificação do emprego, o aumento da produtividade empresarial e a atracção 

de investimentos qualificantes. 

 

• III. Coesão Social. Garantir a coesão social, promovendo a manutenção de níveis elevados de 

emprego, a redução do desemprego, a qualificação do emprego, a igualdade de oportunidades, 

a igualdade de género, a valorização da saúde, a minimização dos efeitos dos processos de 

exclusão social e o desenvolvimento de estratégias activas de inclusão de grupos 

desfavorecidos e de integração de pessoas com deficiências. 

 

• IV. Qualificação das Cidades e do Território. Assegurar a qualificação do território e das 

cidades, promovendo um melhor ordenamento do território, estimulando a descentralização 

regional da actividade científica e tecnológica e melhorando as complementaridades e a 

integração do sistema urbano, no sentido de reduzir as assimetrias regionais. 

 

• V. Eficiência da Governação. Aumentar a eficiência da governação através da modernização 

das instituições públicas e da promoção da eficiência e qualidade dos sistemas sociais e 

colectivos, nomeadamente os relativos ao ensino, à saúde, à protecção social, à justiça, à 

segurança pública e à administração fiscal. 

 

A prossecução destes grandes desígnios estratégicos, indispensáveis para assegurar a superação dos 

mais significativos constrangimentos à consolidação de uma dinâmica sustentada de sucesso no 

processo de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, é assegurada pela 
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concretização, com o apoio dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão, por todos os Programas 

Operacionais, no período 2007-2013, de três grandes Agendas Temáticas: 

 

• Agenda para o Potencial Humano, que congrega o conjunto das intervenções visando a 

promoção das qualificações escolares e profissionais dos portugueses e a promoção do emprego 

e da inclusão social, bem como as condições para a valorização da cidadania plena. 

 

• Agenda para os Factores de Competitividade, que abrange as intervenções que visam 

estimular a qualificação do tecido produtivo, por via da inovação, do desenvolvimento 

tecnológico e do estímulo do empreendedorismo, bem como da melhoria das diversas 

componentes da envolvente da actividade empresarial, com relevo para a redução dos custos 

públicos de contexto. 

 

• Agenda para a Valorização do Território que, visando dotar o país e as suas regiões e sub-

regiões de melhores condições de atractividade para o investimento produtivo e de condições 

de vida para as populações, abrange as intervenções de natureza infra-estrutural e de dotação 

de equipamentos essenciais à qualificação dos territórios e ao reforço da coesão económica, 

social e territorial. 

 

No âmbito dos trabalhos preparatórios do QREN, com vista a apresentar contributos para o mesmo, a 

CCDR-N, com o apoio do Conselho Regional, lançou a lançou a iniciativa “Norte 2015” de forma a 

permitir a reflexão e o debate alargado a todos os actores regionais. Desse exercício, para além de um 

Diagnóstico Prospectivo, resultou o delinear de uma visão de futuro e a selecção de prioridades 

estratégicas para o desenvolvimento da Região Norte. 

 

A “Visão Norte 2015” definida poderá ser sintetizada da seguinte forma: 

 

“A Região do Norte será, em 2015, capaz de gerar um nível de produção de bens e serviços 

transaccionáveis que permita recuperar a trajectória de convergência a nível Europeu, 

assegurando, de forma sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego da sua população e 

promovendo, por essa via, a coesão económica, social e territorial.” 
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Para a sua concretização foram definidas 3 prioridades estratégicas que se enquadram, perfeitamente 

na abordagem europeia e nacional, nomeadamente nos princípios e nas agendas temáticas do QREN: 

• Prioridade I – Norte ITEC – Promover a intensificação tecnológica da Base Produtiva Regional; 

• Prioridade II – Norte Score – Assegurar, sustentadamente, a competitividade regional; 

• Prioridade III – Norte Equality – Promover a inclusão social e territorial. 

 

Em termos de instrumentos de ordenamento do território, o PROT-N em preparação, na sua Primeira 

Proposta de Modelo Territorial, mostra-se consonante com a estratégia de desenvolvimento 

preconizada no Norte 2015, reforçando que “no que se refere às estruturas e dinâmicas produtivas, o 

paradigma social destina à iniciativa privada o papel motor da racionalidade económica, da inovação e 

do crescimento, reservando para as políticas públicas um papel coadjuvante, centrado, sobretudo, na 

prevenção de externalidades negativas (ou na sua compensação), na promoção de externalidades 

positivas, (…), na promoção da coesão económica social e territorial e na criação de condições 

institucionais que, genericamente, favoreçam o desenvolvimento económico”. 

 

Com recurso à iniciativa do “Norte 2015”, procurou-se traçar uma estratégia de desenvolvimento que 

pretende concretizar, no médio prazo, a visão do “Norte em Rede”. O documento do PROT alerta para 

que não será possível implementar uma estratégia para a região como a definida sem uma aposta clara: 

• no sistema científico e tecnológico, sobretudo no sistema de ensino superior da Região, 

intensificando a formação de jovens nas áreas tecnológicas consideradas prioritárias (em que a 

Região já parece reunir mais massa crítica e maior capacidade de desenvolvimento); 

• em todos os mecanismos de apoio à intensificação tecnológica das empresas da Região, pelas 

várias modalidades de transferência de tecnologia, e no apoio àquelas que, dentre destas 

empresas, se revelem mais capazes de se constituir com uma base exportadora capaz de 

alavancar a actividade de múltiplos fornecedores internos, seja por fornecimento de serviços, 

seja por subcontratação clássica; 

• na atracção de capital estrangeiro para o exercício destas áreas de actividade mais intensivas 

do ponto de vista tecnológico, seja para a produção de bens industriais, seja para a produção 

de serviços, uns e outros “transaccionáveis”;  

• no empreendedorismo de base tecnológica e nas suas diversas formas de financiamento (capital 

de risco, capital semente, “business angels”, etc.); 

• numa rede de parques de ciência e tecnologia, incluindo incubadoras de base tecnológica, de 

forma a garantir uma efectiva interligação entre os vários produtores, distribuidores e 
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utilizadores do conhecimento, promovendo, simultaneamente, a amarração do tecido científico 

e tecnológico ao tecido económico e empresarial; 

• na consolidação da rede de centros tecnológicos da Região (entendidos como estruturas 

difusoras de conhecimento aplicado), promovendo a criação de novas estruturas que permitam 

a disseminação de competências cientificas e tecnológicas em áreas onde, por um lado, existe, 

pelo menos de forma estruturada, esse défice de oferta (“biotecnologia”, “agro-alimentar”, 

“energia”, “saúde”) e, por outro, os padrões regionais de especialização produtiva, associadas 

a certas apostas estratégicas, constituem um importante potencial de crescimento regional. 

 

O mesmo documento salienta ainda a importância extrema de se dar atenção a todos os investimentos 

complementares que se relacionem com: 

• as plataformas logísticas da Região, sobretudo na área dos transportes de mercadorias, por 

maioria de razão aquelas que se mostrem mais capazes de contribuir para reforçar a 

acessibilidade da Região aos grandes centros de consumo e de distribuição (na Península 

Ibérica, na União Europeia e no Mundo); 

• a intensificação/densificação das redes de telecomunicações da Região, nomeadamente nos 

seus centros urbanos; 

• a melhoria das condições de produção e distribuição de energia, tanto energia eléctrica como 

gás natural; 

• a intensificação da utilização das novas tecnologias da informação, comunicação e electrónica 

em todas as áreas de actividade da Região, da indústria aos serviços (transaccionáveis e não 

transaccionáveis), da actividade económica privada à Administração Pública; 

• a melhoria das condições ambientais da Região, das relacionadas com a qualidade de vida dos 

cidadãos às exigidas pelos novos parâmetros de funcionamento das actividades económicas de 

maior valor acrescentado ou dirigidas a mercados mais sofisticados; 

• a conservação e qualificação dos centros urbanos da Região, em particular, onde tal se revista 

de impacto económico mais imediato (caso, por exemplo, das áreas de maior valia turística e 

de potencial concentração de terciário superior). 

 

O processo de formulação da visão e das prioridades estratégicas para a AMP tem vindo a decorrer no 

âmbito da consagração do Programa Territorial de Desenvolvimento., para o qual o conjunto de 

documentos mencionados tem constituído importantes fontes orientadoras para o desenho das linhas 

de intervenção da estratégia metropolitana, inter-relacionadas claro está com as suas especificidades. 
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A formulação deste exercício tem sido acompanhada da assumpção generalizada entre todos os actores 

e agentes institucionais, territoriais, e sectoriais, de que o Programa Territorial de Desenvolvimento se 

inscreve no contexto da preparação do concurso aos fundos comunitários do actual quadro de 

programação, e da sua aplicação na área metropolitana. 

 

Este contexto não é pois irrelevante para a elaboração do programa de desenvolvimento, e das suas 

prioridades estratégicas, uma vez que se está a estabelecer, em matéria de políticas públicas, 

prioridades relativas a investimento co-financiado pelos fundos estruturais. É assim natural que o 

enquadramento estratégico procura ancoragem nas orientações comunitárias, nacionais e regionais, 

tendo sido levado em consideração os diversos documentos. 

 

Procura-se aqui sistematizar as matrizes de analise e de relações entre as prioridades estratégicas 

identificadas pela AMP, com a necessária coerências com aquelas de nível superior, com especial 

destaque para as nacionais e regionais, tentando evidenciar níveis de coerência e articulação, 

designadamente nas seguintes matérias com: 

 

� os desígnios do QREN: 

� Salienta-se a contribuição das Prioridades Estratégicas da educação e do desporto para a 

qualificação e formação integral dos indivíduos, como factores de coesão social, 

competitividade e vida saudável, inserida no desígnio I. Qualificação dos Portugueses. 

� A cultura e o património e a dinamização do turismo enquanto factores de desenvolvimento 

e de diferenciação, a redução dos custos de contexto, a sustentabilidade ambiental, e o 

desenvolvimento económico e a captação de investimento, patentes no desígnio II. 

Crescimento Sustentado. 

� Promover a qualidade global dos serviços de Saúde e desenvolver redes sociais como factor 

de coesão, evidenciados no desígnio III. Coesão Social. 

� O papel da valorização da cultura, do património e do potencial turístico, do reforço da 

mobilidade territorial, da promoção da regeneração urbana, e da sustentabilidade 

ambiental para o desígnio IV. Qualificação das Cidades e do Território. 

� A modernização da administração local para o desígnio V. Eficiência da Governação. 
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Quadro 1. Articulação das Prioridades Estratégicas da AMP com os Desígnios do QREN. 

Desígnios do QREN Prioridades 

Estratégicas 

da AMP 

I. 
Qualificação dos 
Portugueses 

II. 
Crescimento 
Sustentado 

III. 
Coesão Social 
 

IV. Qualificação 
das Cidades e 
do Território 

V. 
Eficiência da 
Governação 

PE 01. �     

PE 02.  �  �  

PE 03. �     

PE 04.   �   

PE 05.    �  

PE 06.    �  

PE 07.  �   � 

PE 08.  �  �  

PE 09.  �    

PE 10.   �   

PE 11.    �  

 
01. Educação.  |  02. Cultura, Património e Turismo.  |  03. Desporto.  |  04. Saúde.  |  05. Mobilidade.  |  06. Regeneração Urbana.  |  07. Modernização Administrativa e 

Redução dos Custos de Contexto.  |  08. Sustentabilidade Ambiental.  |  09. Desenvolvimento Económico.  |  10. Redes Sociais.  |  11. Riscos Naturais e Tecnológicos. 

 
Quadro 2. Articulação das Prioridades Estratégicas da AMP com as Prioridades Estratégicas do Norte 2015. 

Prioridades Estratégicas do Norte 2015 
Prioridades 

Estratégicas 

da AMP 

Norte I.TEC 
Promover a intensificação 
tecnológica de base produtiva 
regional 

Norte S.CORE 
Assegurar sustentadamente a 
competitividade regional 
 

Norte E.QUALITY 
Promover a inclusão social e 
territorial 
 

PE 01.   � 

PE 02.  � � 

PE 03.   � 

PE 04.   � 

PE 05.  � � 

PE 06.  �  

PE 07.  �  

PE 08.  � � 

PE 09. �   

PE 10.   � 

PE 11.  � � 
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� as Prioridades Estratégicas da Iniciativa do Norte 2015 

� A promoção do Desenvolvimento Económico e a Captação de Investimento diferenciador 

para o Norte I.TEC. 

� A cultura e património como factores de desenvolvimento e diferenciação, a dinamização 

do turismo, o reforço da mobilidade metropolitana, a promoção da regeneração urbana, e 

a modernização administrativa para redução dos custos de contexto, e a promoção da 

sustentabilidade ambiental, como contribuintes para o Norte S.CORE 

� A educação, a cultura e património, o turismo, o desporto, a saúde, a mobilidade, a 

sustentabilidade ambiental e as redes sociais como contribuintes para o Norte E.QUALITY. 

 

 

Quadro 3. Articulação das Prioridades Estratégicas da AMP com as Prioridades Estratégicas do PO Regional. 

Prioridades Estratégicas do PO Regional 
Prioridades 

Estratégicas 

da AMP 

I. Promoção da 
competitividade, 
inovação e 
conhecimento 

II. Valorização 
económica de 
recursos 
específicos 

III. Valorização 
e qualificação 
ambiental e 
territorial 

IV. 
Qualificação 
do sistema 
urbano 

V. 
Capacitação 
institucional 
regional 

PE 01.   �   

PE 02.  � �   

PE 03.   �   

PE 04.   �   

PE 05.    �  

PE 06.    �  

PE 07. �    � 

PE 08.   �   

PE 09. �     

PE 10.   �   

PE 11.   �   

01. Educação.  |  02. Cultura, Património e Turismo.  |  03. Desporto.  |  04. Saúde.  |  05. Mobilidade.  |  06. Regeneração Urbana.  |  07. Modernização Administrativa e 

Redução dos Custos de Contexto.  |  08. Sustentabilidade Ambiental.  |  09. Desenvolvimento Económico.  |  10. Redes Sociais.  |  11. Riscos Naturais e Tecnológicos. 
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� as Prioridades Estratégicas do Programa Operacional Regional do Norte 

� A redução dos custos de contexto, e a promoção do desenvolvimento económico e a 

captação de investimento diferenciador contemplados no Eixo I. Competitividade, inovação 

e conhecimento. 

� A cultura e o património como factores de desenvolvimento e diferenciação, e a 

dinamização do turismo como factores de II. Valorização económica de recursos 

específicos. 

� A educação, o desporto, a saúde, a sustentabilidade ambiental e as redes sociais como 

elementos de III. Valorização e qualificação ambiental e territorial. 

� O reforço da mobilidade metropolitana e a promoção da regeneração urbana como 

contribuintes para a IV. Qualificação do sistema urbano. 

� A modernização da administração local enquanto elemento dinamizador da V. Capacitação 

institucional regional. 
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2 - Programa Territorial de Desenvolvimento 
 

 

2.1. Apresentação 

 

O Programa Territorial de Desenvolvimento da Área Metropolitana do Porto (AMP), visa concretizar a 

sua visão de desenvolvimento de acordo com as onze prioridades estratégicas identificadas. A cada 

uma das prioridades correspondem uma série de objectivos específicos que procuram assegurar quer a 

articulação entre eles, tendo em vista a consecução das prioridades estratégicas, quer a articulação 

entre estes e as operações que irão contribuir para a sua concretização. 

 

Simultaneamente, procura-se de igual modo a articulação e enquadramento dos objectivos e da sua 

operacionalização com as prioridades estabelecidas no âmbito da estratégia Norte 2015 e da sua 

concretização através do Programa Operacional Norte, visando assegurar o máximo enquadramento e 

elegibilidade das operações propostas. 

 

Consequentemente, o PTD desenvolve-se segundo a seguinte estrutura de objectivos: 
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PROGRAMA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMP 

Reforço da Competitividade, Maior Coesão Social, e Qualificação Ambiental 
 

 PE01. 
Educação como factor de 
competitividade e de coesão social 

� Promoção de um Ensino Básico de Elevada Qualidade através da Rede 
Educativa do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

 PE02. 
Cultura e Património como 
factores de desenvolvimento e 
diferenciação. Dinamizar o Turismo 

� Melhorar as condições de salvaguarda, valorização e de animação do 
património cultural através da articulação em rede como factor de promoção 
turística e reforço identitário;  

� Reforçar a sustentabilidade do sector da cultura pela estruturação de uma 
rede de serviços e equipamentos culturais que promova o acesso dos cidadãos 
à cultura; 

� Planear e implementar uma programação cultural em rede, diversificada e de 
qualidade, que contribua para a afirmação da AMP como destino de turismo 
cultural de excelência. 

� Potenciar a sustentação da oferta turística metropolitana sobre a marca 
"Porto" 

 

 PE03. 
Promover o Desporto e uma vida 
saudável 

� Promover o acesso de todos os cidadãos, em igualdade de oportunidades, à 
prática do desporto, de forma adequada a um desenvolvimento e manutenção 
da saúde, em todas as etapas do crescimento da pessoa humana (infância, 
juventude, idade adulta, inactividade profissional e ocaso da vida); 

� Criação e desenvolvimento de equipamentos e práticas desportivas. 

 

 PE04. 
Promover a qualidade global dos 
serviços de Saúde 

� Promover a eficácia e a eficiência do funcionamento e da prestação de 
serviços de saúde numa articulação optimizada entre os diversos níveis de 
diagnóstico, rastreio e tratamento, num integral e racional aproveitamento 
das modernas tecnologias de diagnóstico, prevenção e tratamento, incluindo a 
prestação de serviços de saúde primários, preventivos, continuados e 
paliativos; 

� Organização da rede de equipamentos de prestação de serviços integrados de 
saúde. 

 

 PE05. 
Reforçar a Mobilidade 
Metropolitana 

� Articular a rede de infra-estruturas rodoviárias, promovendo a coesão 
territorial e garantindo uma melhor acessibilidade externa e interna. 

� Proceder à consolidação da rede do Metro do Porto. 

� Potenciar um aumento significativo da área de influência do aeroporto através 
da sua integração directa com a rede ferroviária de alta velocidade 

� Promover a construção de um terminal de passageiros para cruzeiros; 

� Garantir a ligação ferroviária rápida, em sistema misto de carga e 
passageiros, fomentando a importância da AMP como plataforma logística.  

� Promover a mobilização dos municípios para adoptarem um plano de 
eliminação de barreiras arquitectónicas. 

 

 PE06. 
Promover a Requalificação 
Urbana 

� Reforço da atractividade das cidades através da preservação e valorização de 
espaços de excelência urbana. 

� Qualificação do ambiente urbano e dos factores determinantes da qualidade 
de vida da população. 

� Revitalização socioeconómica de espaços urbanos degradados. 

� Promoção da coesão e da inclusão sociais, da integração e da igualdade de 
oportunidades das diferentes comunidades que constituem a cidade. 
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PROGRAMA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMP 

Reforço da Competitividade, Maior Coesão Social, e Qualificação Ambiental 

 

 PE07. 
Modernizar a Administração 
Local para Reduzir os Custos de 
Contexto do Serviço Público 

� Constituir exemplo das melhores práticas no sector da administração pública, 
dinamizando a competição positiva entre serviços, promovendo a qualidade, a 
rentabilidade e a excelência. 

� Transformar a administração em factor de desenvolvimento da sociedade e de 
competitividade. 

� Certificação a 100% dos Serviços Autárquicos. 

� Rede Integrada de Lojas do Munícipe e do Investidor 

 

 PE08. 
Promover a Sustentabilidade 
Energética e Ambiental 

� Desenvolvimento sustentado do território, nas vertentes ambientais, de 
abastecimento de água à população, de saneamento básico e tratamento de 
águas, energias renováveis, drenagem e tratamento de resíduos, visando a 
preservação dos recursos naturais, como também a saúde pública; 

� Recriar a nível metropolitano os meios adequados para promover a criação de 
serviços que permitam dar resposta adequada, eficiente e eficaz aos 
problemas ambientais diagnosticados. 

 

 PE09. 
Promover o Desenvolvimento 
Económico e a Captação de 
Investimento diferenciador 

� Reforçar a competitividade, tornando-a uma comunidade inovadora, 
territorialmente ordenada, respeitadora dos valores ambientais. 

� Rede metropolitana de Parques de Ciência e Tecnologia, Centros Tecnológicos, 
e de Parques Empresariais, com uma gestão e promoção em rede. 

� Com rede de telecomunicações de alto débito, e com recurso a tecnologias 
limpas e eco-eficientes, na perspectiva da sustentabilidade energética e 
ambiental. 

 

 PE10. 
Desenvolver Redes Sociais como 
factor de coesão 

� Concretização de uma rede social, a nível de infância, juventude, idade adulta 
e idade inactiva, profissionalmente, prevenindo e evitando a exclusão social; 

� Prevenção e luta contra a pobreza, a marginalidade e toxicodependência, 
mediante a articulação de um modelo intergeracional de aproximação da 
população combatendo a inactividade, o imobilismo, a dependência e a 
exclusão social; 

� Estabelecer uma rede social de inclusão para apoiar as comunidades 
desfavorecidas, dependentes e deficientes, assegurando respostas a direitos 
básicos de carácter social, bem como da segurança das pessoas; 

� Promover a integração de pessoas toxicodependentes, imigrantes e seus 
descendentes; 

 

 PE11. 
Prevenção, Gestão e 
Monitorização de 
Riscos Naturais e Tecnológicos. 

� Identificar, quantificar e gerir os riscos existentes no território da AMP de 
forma a minimizar os mesmos; 

� Formar e Informar a população sobre Riscos, dotando-as de meios de reacção 
e sentido de responsabilidade; 

� Mitigar os potenciais danos causados pela ocorrência de um fenómeno; 

� Partilhar as responsabilidades. 
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2.2. Enquadramento 

 

2.2.1. Atribuições e competências no quadro da Administração Local 

 

Os municípios enquanto entidades tutelares ou executoras no âmbito dos serviços colectivos de 

proximidade a implementar, com referência ao novo quadro comunitário e programas operacionais 

respectivos, quer por disposição de lei, quer contratualmente, têm na Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, enquanto lei-quadro de transferência de atribuições e competências da administração 

central para a local, o suporte legal da sua actuação. 

 

De referir que este diploma legal faz também a delimitação da sua intervenção, concretizando os 

princípios da descentralização administrativa e da autonomia do poder local - Artigo 1.º. 

 

A “descentralização administrativa assegura a concretização do princípio da subsidiariedade, que 

implica que as atribuições e competências sejam exercidas pelo nível de administração mais bem 

colocada para as prosseguir com racionalidade, eficácia e proximidade aos cidadãos”. 

 

A Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro – com a nova redacção que lhe é dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro fixa o regime jurídico do dos municípios e das juntas de freguesias, definindo as 

competências quer dos municípios quer das Juntas de freguesia, bem como de cada um dos seus 

órgãos, constituindo a lei habilitante de toda a sua actuação. 

 

 

2.2.2. Atribuições e competências no quadro da Área Metropolitana 

 

A Lei n.º 10/2003, de 13 de Maio estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições das áreas 

metropolitanas e o modo de funcionamento dos seus órgãos, bem como as suas competências 

respectivas, enquanto colectivas públicas de natureza associativa e de âmbito territorial, que visam a 

prossecução do interesse comum aos municípios que as integram. 
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No âmbito das competências próprias, estão integradas e legitimadas a sua actuação, para as áreas 

objecto deste estudo, a saber: 

a) Articulação dos investimentos municipais de interesse supramunicipal; 

b) Coordenação de actuações entre os municípios e os serviços da administração central, nas 

seguintes áreas: 

1. Infra-estruturas de saneamento básico e de abastecimento público; 

2. Saúde; 

3. Educação; 

4. Ambiente, conservação da natureza e recursos naturais; 

5. Segurança e protecção civil; 

6. Acessibilidades e transportes; 

7. Equipamentos de utilização colectiva; 

8. Apoio ao turismo e à cultura; 

9. Apoios ao desporto, à juventude e às actividades de lazer. 

c) Planeamento e gestão estratégica, económica e social; 

d) Gestão territorial na área dos municípios integrantes. 

 

 

2.3. Prioridades Estratégicas 

 

2.3.1. PE01. Educação 

 

2.3.1.1. Âmbito 

 

Em termos generalistas, as competências dos Municípios no sector da educação colocam sob a alçada 

das autarquias o planeamento, gestão e desenvolvimento do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico, sendo que ao nível dos níveis seguintes, as suas competências são reduzidas, circunscritas 

principalmente ao planeamento das redes e definição da localização dos equipamentos e participação 

no financiamento. 

 

Assim sendo, a intervenção municipal ao nível dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico está actualmente 

delimitada pelo Ministério da Educação. No entanto, a evolução do desenvolvimento de novas formas e 
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modalidades de gestão escolar poderá abrir perspectivas de intervenção municipal e metropolitana, 

que necessitam de enquadramento. 

 

Em termos do reconhecimento de que a educação e a formação são factores de extrema relevância 

para o desenvolvimento dos indivíduos, para a competitividade dos países e para a participação activa 

nos processos de mudança social, e sendo o conhecimento, a qualidade e a inovação elementos 

centrais das economias contemporâneas, a aposta na excelência dos sistemas de formação e de 

educação constitui um aspecto decisivo numa estratégia de desenvolvimento sustentado, que é tanto 

mais relevante quando se insere no quadro de instrumentos como o Norte 2015 e o PROT-N que 

definem uma aposta clara, entre outras: 

• No sistema científico e tecnológico, sobretudo no sistema de ensino superior da Região, 

intensificando a formação de jovens nas áreas tecnológicas consideradas; 

• Em mecanismos de apoio à intensificação tecnológica das empresas da Região1. 

 

Para tal, é determinante a preparação e a formação de base que permitam aos jovens quer a 

necessária qualificação intermédia, para responder às exigências da cada vez mais premente 

intensificação tecnológica, quer a qualificação para a integração no sistema universitário, e 

posteriormente constituírem reais mais-valias no tecido produtivo. 

 

Assim, e na sequência do enquadramento e do diagnóstico efectuados no âmbito do PTD, no que 

respeita à qualificação da população da AMP, o seu grande objectivo programático da AMP para o 

período 2007-2013 é a Promoção de um Ensino Básico de Elevada Qualidade. 

 

 

2.3.1.2. Objectivos 

 

Na consideração da Prioridade Estratégica Educação, do ponto de vista da actuação municipal e 

metropolitana, no objectivo da Promoção de um Ensino de Elevada Qualidade, através da Rede 

Educativa do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente no investimento nas 

condições infra-estruturais e de equipamentos, no desenvolvimento de complementaridades 

educativas e pedagógicas, numa lógica de actuação metropolitana de racionalização e 

                                                             
1
 CCDR-N (2006). PROT-N, Fase II, Modelo Territorial, Primeira Proposta de Modelo Territorial, Relatório de Síntese. Julho 2007. p.12. 
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qualificação da rede escolar promovendo a proximidade e a equidade dos cidadãos aos principais 

bens e serviços na área educativa. 

 

Esta Rede Educativa do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico constitui-se assim como um 

projecto fundamental da Prioridade Estratégica Educação, e inclui os projectos e acções que se 

referem a infra-estruturas e equipamentos, cuja satisfação se caracteriza fundamentalmente pelos 

níveis de proximidade à população que pretendem abarcar. 

 

Neste patamar integram-se os projectos e as acções que visam a requalificação e modernização do 

Parque Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar, promovendo a utilização de 

edifícios escolares dotados de elevada qualidade arquitectónica e funcional que possibilitem um eficaz 

reordenamento da rede educativa e contribuam para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos 

alunos, tendo como objectivos centrais: 

• eliminação de todos os regimes de funcionamento duplos; 

• progressiva suspensão do funcionamento das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de reduzidas 

dimensões, designadamente as escolas com menos de 20 alunos; 

• eliminação de todos os edifícios de construção precária, nomeadamente pavilhões pré-

fabricados. 

 

 

2.3.1.3. Tipologia de actuações 

 

Para a prossecução destes objectivos propõem-se as seguintes tipologias de operações: 

• construção de raiz de novos Centros Escolares, integrando preferencialmente o 1.º Ciclo e a 

Educação Pré-Escolar; 

• ampliação/requalificação das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e dos estabelecimentos de 

Educação Pré-Escolar, já existentes. 

 

No âmbito de tais operações de intervenção, incluem-se investimentos em: 

• estudos, projectos, assistência técnica e fiscalização; 

• obras de construção/ampliação/requalificação de estabelecimentos do 1º ciclo do ensino 

básico e da educação pré-escolar; 
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• arranjos exteriores dentro do perímetro dos estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico e da 

educação pré-escolar a construir/ampliar/requalificar; 

• mobiliário escolar, material didáctico e equipamento informático destinado a apetrechar as 

novas salas de aula e outros equipamentos necessários ao funcionamento de espaços 

específicos resultantes da construção ou ampliação de estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino 

básico e da educação pré-escolar. 

 

 

2.3.2. PE02. Cultura, Património e Turismo 

 

2.3.2.1. Âmbito 

 

Cultura e Património 

 

O papel identitário e estruturante da Cultura só pode ser integralmente realizado pelo acesso do maior 

número possível de cidadãos aos bens e actividades culturais. Nesse sentido, tem-se assistido à 

descentralização através de uma progressiva transferência de competências e meios, adequados ao 

aumento das capacidades e das responsabilidades das autarquias locais e de outras entidades, quer na 

conservação e manutenção do património imóvel e dos centros históricos, quer no estímulo à criação e 

ao apoio às Artes do Espectáculo.  

 

Actualmente, e ao nível nacional compete ao Ministério da Cultura2 a definição e execução de uma 

política integrada do património material e imaterial, a consolidação e dinamização das redes de 

equipamentos culturais, o apoio às artes e aos artistas em todos os domínios, a valorização da 

transversalidade da cultura na articulação com outras políticas sectoriais e a internacionalização da 

cultura portuguesa. 

 

Na região Norte à Direcção Regional de Cultura do Norte3 compete, entre outras atribuições4, a criação 

de condições de acesso aos bens culturais, o acompanhamento das actividades e a fiscalização das 

                                                             
2 - Criado pelo Decreto-Lei nº 42/96, de 7 de Maio. 
3 - Cobre, em termos geográficos, a mesma área de actuação da Comissão de Coordenação da Região Norte. 
4 - A Lei Orgânica do Ministério da Cultura, publicada no Decreto-Lei nº 215/2006, de 27 de Outubro, resultou da reestruturação 
levada a cabo pelo Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE) e promoveu a reorganização dos 
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estruturas de produção artística financiadas pelo Ministério da Cultura, o acompanhamento das acções 

relativas à salvaguarda, valorização e divulgação do património arquitectónico e arqueológico, e ainda 

o apoio a museus. 

 

Em termos de organismos de administração indirecta do Estado realçamos as relações da Direcção 

Regional com, por um lado, o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P. 

pois foram delegadas nas direcções regionais de Cultura as competências instrutórias que visem 

garantir a prossecução das atribuições do IGESPAR, I. P., e por outro, o Instituto dos Museus e da 

Conservação, I. P. já que compete à Direcção Regional dar apoio técnico a museus integrados na Rede 

Portuguesa de Museus e a outros localizados na área de actuação geográfica da direcção regional. 

 

Ao nível metropolitano, o nº 5 do artigo nº 18 da Lei nº 10/2003 de 13 de Maio5 determina que é 

competência da Junta Metropolitana, o órgão executivo da área metropolitana, a concepção e proposta 

de uma política intermunicipal de cultura e do património. Além disso, é ainda sua competência o 

apoio financeiro ou por qualquer outro modo iniciativas culturais de criação, produção e difusão de 

eventos de interesse supramunicipal e o apoio financeiro ou por qualquer outro modo, designadamente 

através da celebração de protocolos, à construção e recuperação de equipamentos e estruturas locais 

que, pelo seu valor histórico, artístico, científico, social e técnico se integrem no património cultural. 

 

Finalmente, é às autarquias a quem compete assumir as responsabilidades de serviço público da 

cultura, criando as condições de um mercado assistido de base local.6 De acordo com o quadro de 

transferência de atribuições e competências para as autarquias locais é estabelecido pelo nº 1 do artigo 

20.º da Lei nº 159/99 de 14 de Setembro, no âmbito do património, cultura e ciência, que é da 

competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de investimentos públicos 

nos seguintes domínios: 

a) Centros de cultura, centros de ciência, bibliotecas, teatros e museus municipais;  

b) Património cultural, paisagístico e urbanístico do município. 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

serviços desconcentrados do Ministério da Cultura. As competências das Direcções Regionais encontram-se no Artigo 2º do 
Decreto Regulamentar nº 34/2007 de 29 de Março. 
5 - Estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições e competências das áreas metropolitanas e o funcionamento dos seus 
órgãos. 
6 - LOPES, João Teixeira. Em busca de um lugar no mapa: reflexões sobre políticas culturais em cidades de pequena dimensão. 
Sociologia, dez. 2000, no.34, p.81-91. ISSN 0873-6529. 
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Define no nº 2 do mesmo artigo que é igualmente da competência dos órgãos municipais:  

a) Propor a classificação de imóveis, conjuntos ou sítios nos termos legais;  

b) Proceder à classificação de imóveis conjuntos ou sítios considerados de interesse municipal, 

assegurar a sua manutenção e recuperação;  

c) Participar, mediante a celebração de protocolos com entidades públicas, particulares ou 

cooperativas, na conservação e recuperação do património e das áreas classificadas;  

d) Organizar e manter actualizado um inventário do património cultural, urbanístico e paisagístico 

existente na área do município;  

e) Gerir museus, edifícios e sítios classificados, nos termos a definir por lei;  

f) Apoiar projectos e agentes culturais não profissionais;  

g) Apoiar actividades culturais de interesse municipal;  

h) Apoiar a construção e conservação de equipamentos culturais de âmbito local.  

 

Estando as diferentes instâncias com responsabilidades ao nível da Cultura e do Património 

identificadas e as suas competências clarificadas, podemos avançar para a estratégia da AMP nas duas 

grandes áreas em que as autarquias que a compõem são o actor principal no cumprimento do serviço 

público – a dos espaços dedicados à prática cultural, aqui entendida como sendo ao nível da leitura 

pública e arquivos, das artes do espectáculo (música, teatro e dança), das artes visuais (galerias – 

escultura, pintura, fotografia, cinema digital), e ensino artístico curricular; e a do património e 

museus. 

 

Turismo 

 

No que respeita às atribuições dos municípios no sector do Turismo, no nº 1 do artigo 28.º da Lei nº 

159/99 de 14 de Setembro, é definido que são competências dos órgãos municipais no domínio do apoio 

ao desenvolvimento local: 

“... 

e) Criar ou participar em estabelecimentos de promoção do turismo local;  

f) Participar nos órgãos das regiões de turismo;  

g) Participar na definição das políticas de turismo que digam respeito ao concelho, prosseguidas 

pelos organismos ou instituições envolvidas; 

h) Promover e apoiar o desenvolvimento das actividades artesanais e das manifestações 

etnográficas de interesse local;” 
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No nº 2 do mesmo artigo são atribuídas competências de: 

“... 

b) Licenciamento e fiscalização de empreendimentos turísticos e hoteleiros;  

e) Elaboração do cadastro dos estabelecimentos industriais, comerciais e turísticos;  

g) Licenciamento e fiscalização de estabelecimentos comerciais.” 

 

Como se depreende deste enquadramento legal, os municípios têm uma intervenção indirecta neste 

sector, sendo realçada a participação em órgãos específicos (regiões de turismo), mais do que a acção 

directa dos mesmos. 

 

O território da Área Metropolitana do Porto não se integra em nenhuma Região de Turismo”, antes, 

para efeitos da promoção e valorização turística, distribui-se por diversas instituições responsáveis pela 

implementação de políticas de diferentes escalas e âmbitos territoriais, contribuindo esta situação 

para a desarticulação institucional referida no diagnóstico. 

 

A única entidade que integra totalmente o território da AMP é a ADETURN - Associação de Turismo do 

Norte de Portugal, que é a Agência Regional de Promoção Turística responsável pela elaboração, 

apresentação e execução do Plano Regional de Promoção Turística Externa do Porto e Norte de 

Portugal, cobrindo, assim, todo o Norte de Portugal. 

 

Como Agência Regional de Promoção Turística, a ADETURN é uma associação de direito privado, sem 

fins lucrativos, constituída por representantes dos agentes económicos do turismo, por um número 

relevante de empresas privadas com actividade turística e de entidades do sector público, de carácter 

local e regional. 

 

As Regiões de Turismo, de acordo com o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 287/91, de 9 de Agosto, são 

pessoas colectivas de direito público de tipo associativo vocacionadas para a valorização turística do 

seu território, com vista ao aproveitamento das potencialidades turísticas do património histórico, 

cultural e natural nele existente. 

 

As únicas Regiões de Turismo que abarcam território da AMP são a Rota da Luz e o Verde Minho. 
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A Região de Turismo da Rota da Luz integra, entre outros municípios do Distrito de Aveiro, Arouca, 

Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Vale de Cambra. A Região de Turismo do Verde Minho 

engloba o município da Trofa. 

 

Os restantes municípios não fazem parte de qualquer Região de Turismo. 

 

A Área Metropolitana do Porto e alguns dos seus municípios (Porto, Póvoa do Varzim, Espinho, Vila Nova 

de Gaia, Vila do Conde, Gondomar e Santa Maria da Feira) são associados da ATP – Associação de 

Turismo do Porto. 

 

A Associação de Turismo do Porto é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos que tem por 

fim a promoção interna e externa, do Porto e Norte de Portugal como destino turístico. Para efeitos da 

promoção externa a Associação adopta a denominação Porto Convention & Visitors Bureau sendo seu 

propósito, neste âmbito, a promoção do Porto e Norte de Portugal, nos mercados estrangeiros, 

enquanto destino de Turismo de Negócios.  

 

Face a este cenário, é reconhecida por todos a necessidade de reformar o sector, uma vez que o actual 

modelo organizacional não possui qualquer racionalidade territorial. 

 

Recentemente foi aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de lei-quadro para o sector, que 

prevê a redução de 19 para apenas 5 entidades, coincidentes com as NUTS II, o que, previsivelmente, 

permitirá uma profunda reorganização sectorial. 

 

A definição deste novo mapa traz também consigo “novas competências” que serão transferidas da 

administração central, pressupondo a “afectação de verbas provenientes do Orçamento de Estado”, 

como também dos próprios municípios. 
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2.3.2.2. Objectivos 

 

Cultura e Património 

 

No quadro do diagnóstico efectuado, e no âmbito das intervenções referidas no ponto anterior, os 

objectivos programáticos da AMP para o período 2007-2013, na área da Cultura e Património são: 

� Melhorar as condições de salvaguarda, valorização e de animação do património cultural 

através da articulação em rede como factor de promoção turística e reforço identitário;  

� Reforçar a sustentabilidade do sector da cultura pela estruturação de uma rede de serviços e 

equipamentos culturais que promova o acesso dos cidadãos à cultura; 

� Planeamento e implementação de uma programação cultural em rede, diversificada e de 

qualidade, que contribua para a afirmação da AMP como destino de turismo cultural de 

excelência. 

 

Melhorar as condições de salvaguarda, valorização e de animação do património cultural através da 

articulação em rede com factor de promoção turística e reforço identitário 

A prossecução deste objectivo assenta numa perspectiva de transmissão para o futuro dos bens 

culturais, de forma a manter a sua existência e assegurar a sua fruição com respeito pela sua 

identidade específica, nela considerando os valores de originalidade aliados aos da respectiva 

integridade patrimonial, com destaque para as seguintes áreas de intervenção: 

 

• Valorização do Património Cultural Classificado Imóvel e Arqueológico e dos museus 

integrados na Rede Portuguesa de Museus 

As intervenções a incluir neste âmbito visam contribuir para a salvaguarda, prevenção de 

riscos, valorização e recuperação de monumentos, conjuntos e sítios arqueológicos, 

classificados ou em vias de classificação nos termos da legislação em vigor, bem como de 

museus integrados na Rede Portuguesa de Museus (RPM) adequando-os a padrões de qualidade, 

segurança, acessibilidade e demais exigências da utilização pública e da prática museológica. 

 

• O Património como Factor de Dinamização e Desenvolvimento – Animação e Divulgação 

Os projectos a incluir nesta área de intervenção devem constituir intervenções integradas, 

nomeadamente, em articulação e/ou complementaridade com as intervenções de carácter 
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físico/infra-estrutural, de divulgação e de animação dos espaços de maior interesse histórico, 

sendo dada prioridade às que se desenvolvam em locais que, por disporem de um valioso 

património cultural, sejam susceptíveis de potenciar fluxos de visitantes significativos, com 

notórios efeitos induzidos a nível do desenvolvimento local, ou de constituírem redes temáticas 

susceptíveis de contribuírem para o aumento do conhecimento e da fruição pública do 

património. Neste âmbito, serão também consideradas actividades de animação que passem 

pela realização de acontecimentos socioculturais ligados à promoção e valorização do 

património, incluindo o património imaterial, tendo como prioridade essencial a realização de 

projectos nas áreas educativa, científica, artística e etnográfica.  

 

• O Património como factor de Conhecimento e Inovação – Conservação, Restauro, 

Valorização, Estudo e Inventariação do Património Móvel, Imaterial e Oral 

As intervenções a incluir neste âmbito visam contribuir para o enriquecimento da acção dos 

museus integrados na RPM, nomeadamente, do seu património móvel, bem como para a 

conservação e restauro do património móvel, classificado como de interesse nacional 

pertencente a outras entidades, e para a valorização, investigação, inventariação e divulgação 

de património móvel, imaterial ou oral, de relevante interesse histórico, arqueológico, 

artístico, etnográfico ou antropológico.  

 

Reforçar a sustentabilidade do sector da cultura pela estruturação de uma rede de serviços e 

equipamentos culturais que promova o acesso dos cidadãos à cultura 

A prossecução deste objectivo assenta na criação de bases para promover a sustentabilidade do sector 

da cultura na AMP, com destaque para as seguintes áreas de intervenção: 

 

• Reforço da oferta de equipamentos culturais  

As intervenções a incluir neste âmbito visam suprir a cobertura de equipamentos culturais 

irregular – insuficiente, desregulada e subdimensionada e a ausência de equipamentos e infra-

estruturas culturais de proximidade. 

 

• Implementação de novos modelos de gestão de serviços e dos equipamentos culturais  

As intervenções a incluir neste âmbito visam suprir a inexistência de condições materiais e 

recursos humanos e organizacionais qualificados necessários ao funcionamento dos serviços e 

dos equipamentos culturais. 
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Turismo 

 

O sector do Turismo tem sido objecto de uma aposta sustentada por parte da Junta Metropolitana do 

Porto que identifica como uma das suas prioridades estratégicas: “Afirmar a “Marca Porto” e 

“Destino Porto” como motores da AMP”. O documento estratégico da AMP para o período 2006-2013 

diz ainda: “O robustecimento da “Marca Porto” e do “Destino Porto”, como motores da AMP e sua 

envolvente, deverão constituir uma aposta clara na promoção da região para o exterior”. 

É reconhecido que neste domínio, Lisboa é um bom exemplo da promoção e rentabilização dos recursos 

turísticos de toda a região, em articulação com outras regiões de turismo. 

 

A AMP tem condições suficientes para atrair muito mais turistas do que os actuais, através de uma boa 

promoção dos seus aspectos culturais, científicos, históricos e de lazer. No entanto, o trabalho a fazer 

na área do turismo não deve ficar por aqui. Uma das melhores e mais eficientes formas de promover a 

cidade resulta em assegurar que os turistas que a visitam regressam satisfeitos e transmitem essa 

satisfação nos mercados de origem, facto que, no longo prazo, se vai traduzir numa reputação sólida e 

difícil de apagar. 

 

A dinamização do Turismo no Porto, constitui um factor essencial desta estratégia, promovendo a 

formação de entidades directamente relacionadas com a indústria do turismo, desde os gabinetes 

municipais, aos hotéis, restaurantes, etc. É fundamental promover a AMP como um destino de 

excelência, entre outros, na realização de congressos internacionais, nas áreas da cultura e da ciência, 

na gastronomia, no golfe e no turismo sénior ligado à saúde. 

 

Será também importante dinamizar campanhas de comunicação dirigidas à população em geral, 

incutindo o sentido global da importância da transmissão dos valores da simpatia e bom acolhimento 

para com os turistas. 

 

Haverá também que levar a cabo políticas suportadas em estratégias ganhadoras a nível internacional. 

Como em muitos outros casos, há que seguir os passos das experiências de sucesso, gerando massa 

crítica na promoção e captação de novos públicos. 

 

A nível internacional, os destinos turísticos assumiram a necessidade de incorporar o património 

regional e local como uma componente imprescindível da oferta turística, com o objectivo de 
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incrementar a sua qualidade e produzir valor acrescentado. No entanto, em Portugal, muitas vezes a 

sua operacionalização e promoção, ainda se encontra fragmentada e desarticulada. 

 

Existe uma clara necessidade de “organização do sector” e de criação de infra-estruturas de apoio e 

de serviços complementares, que dinamizem os produtos turísticos da região e que façam uso e 

aproveitamento integrado dos recursos ambientais, patrimoniais e culturais, de forma não só a 

desenvolver estes novos produtos turísticos, mas também captar e fidelizar os turistas. 

Para colmatar esta necessidade é imprescindível que os agentes sejam dotados de competências de 

elevado nível em termos de diagnóstico, concepção e formulação de projectos, gestão e programação 

em rede, melhoria organizacional, prospectiva e planeamento territorial, entre outras. 

 

Em resumo, o grande objectivo para o período 2007-2013 consiste no crescimento em quantidade e 

valor do Turismo na AMP, apostando na diversificação dos produtos, no aumento das taxas de 

ocupação e na redução da sazonalidade, potenciando a dinamização da actividade económica e a 

projecção da imagem da AMP a nível nacional e internacional. 

 

A presente proposta visa o desenvolvimento de oferta específica para segmentos mais adequados para 

o aproveitamento das características da AMP. Assim, as principais linhas de força da aposta no Turismo 

e no desenvolvimento da sua oferta como âncora da revitalização, deverão incluir: 

� Turismo cultural, do conhecimento e profissional; 

� Desenvolvimento de negócios e actividades económicas associados ao turismo; 

� Posicionar o Porto como plataforma de uma ampla região, englobando a oferta turística no 

Gerês, Minho e Douro, a oferta turístico-religiosa de Braga e turístico-patrimonial de 

Guimarães, e ainda de produtos turísticos como o Vinho – Porto, Douro e Verde; 

� Oferta cultural e de lazer, de carácter permanente e contemporânea, mas ancorada na 

identidade da região e nas suas tradições. 

 

A aposta no aumento significativo do número de visitantes e turistas que entram e dos benefícios que 

trazem para a AMP, deverá também estar ligada ao desenvolvimento da actividade económica, 

promovendo-se a inovação e o empreendedorismo no sector, nomeadamente na sua sustentabilidade 

económica, social e ambiental. 
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Esta aposta em novos negócios ligados à área do turismo deverá ainda suportar-se na formação e 

qualificação dos recursos humanos do sector, desenvolvendo as competências indispensáveis para a 

gestão e desenvolvimento de negócios com novas dimensões de competitividade. Só assim se 

conseguirá aumentar decisivamente a qualidade do serviço prestado e os níveis de eficiência, eficácia 

e produtividade. 

 

Este conjunto de objectivos deverão estar associados à criação, produção e distribuição de produtos 

turísticos de referência que, aproveitando os recursos endógenos do território facilitem a percepção de 

quem visita e estruturem a resposta de quem oferece. 

 

É reconhecido pelos decisores e pelo conjunto dos stakeholders que os produtos potenciadores deste 

crescimento na AMP são: 

� City Break, 

� Touring Cultural, 

� Turismo de Negócios, 

� Gastronomia e Vinhos (Vinho do Porto). 

 

São também considerados importantes, no âmbito desta estratégia o produto Saúde e Bem-Estar e o 

Turismo de Natureza. 

 

Tendo em conta o seu potencial de crescimento futuro, a AMP definiu como crucial potenciar a 

diversidade concentrada de recursos atractivos a curtas distâncias, face a outros destinos, ou seja o 

City Break. Este produto, quando bem desenvolvido, alavanca os restantes. É isso que se espera 

aconteça na AMP. 

 

A melhoria da acessibilidade ao Porto, assim como a experiência do turista na cidade, é a prioridade 

para o desenvolvimento do City Break. Segundo dados recolhidos no Verão de 2006, o City Break 

representa 7,2% das motivações dos turistas estrangeiros em Portugal, tendo um peso significativo nas 

duas regiões onde se localizam as cidades portuguesas com recursos para oferecer este produto – 

Lisboa (30%) e Porto (24%). 

 

O Porto necessita de requalificar a oferta ao nível de conteúdos. Com efeito, o Porto excede 

completamente as expectativas de apenas 15% dos turistas, o que é manifestamente baixo. Assim, as 
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intervenções deverão focar-se na preservação e manutenção do património, nas actividades culturais, 

nos transportes públicos, na segurança, na limpeza e nos espaços públicos, bem como na 

implementação de um calendário de actividades de animação e de eventos. 

 

Relativamente a estes produtos, o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) realça um conjunto de 

acções para o seu desenvolvimento na região, assim como diversas acções transversais: 

 

 
Figura 3. Acções para o Desenvolvimento da Região propostas pelo PENT. 

 

 

Com base nestes produtos, estima-se que até 2012 possam alojar-se, só no Porto, cerca de 11 milhões 

de turistas, na sua maioria dirigentes e quadros de empresas, profissionais liberais ou estudantes, que 

viajam maioritariamente em pequenos grupos, têm capacidade aquisitiva e realizam curtos períodos de 

férias, de 3 a 4 dias. 

 

É este o principal segmento alvo desta aposta. 
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2.3.2.3. Tipologia de actuações 

 

Cultura e Património 

 

No âmbito das áreas de intervenção descritas no objectivo melhorar as condições de salvaguarda, 

valorização e de animação do património cultural através da articulação em rede como factor de 

promoção turística e reforço identitário, são susceptíveis de apoio as tipologias de operações: 

a) Conservação, restauro, valorização ou reabilitação de monumentos, conjuntos e sítios 

arqueológicos, classificados ou vias de classificação nos termos legais em vigor, associáveis ou 

não a um território envolvente específico; 

b) Criação de centros interpretativos de património cultural e criação, remodelação e instalação 

de serviços de apoio ao visitante; 

c) Criação, remodelação, ampliação, recuperação, modernização e beneficiação de instalações, 

imóveis e espaços envolventes de museus que integram a Rede Portuguesa de Museus ou a eles 

afectos, bem como a instalação ou requalificação de exposições permanentes e temporárias 

dos museus integrados na Rede Portuguesa de Museus; 

d) Realização de programas de animação do património cultural, criação de circuitos ou roteiros 

de património associados a redes de cooperação e organização de bens patrimoniais culturais 

em rede; 

e) Valorização, sensibilização, divulgação e promoção do património cultural móvel, imóvel, 

imaterial e oral que contribuam para o acréscimo de públicos; 

f) Inventariação, investigação e divulgação dos patrimónios rural, fluvio-marítimo e edificado 

vernacular, bem como do «saber-fazer» antigo dos artesãos, das artes tradicionais, da 

literatura oral, da medicina popular, nos domínios etnográfico e antropológico, e levantamento 

de expressões culturais tradicionais imateriais individuais e colectivas, designadamente através 

do seu registo videográfico e fonográfico; 

g) Edição de publicações e outros suportes documentais e digitais com conteúdos relativos ao 

património cultural e actividades de inventariação e investigação científica sobre o património 

cultural; 

h) Conservação, restauro e valorização do património cultural móvel classificado, em vias de 

classificação, ou pertencente a museus da Rede Portuguesa de Museus; 
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i) Projectos que visem a divulgação de “boas práticas” de conservação, restauro e valorização do 

património cultural; 

j) Elaboração de cartas de risco e planos de segurança do património cultural imóvel classificado; 

k) Projectos integrados de salvaguarda, valorização e animação do património; 

 

As operações integradas referidas na alínea k) poderão abranger as diversas tipologias referidas nas 

alíneas a) a j), desde que sejam apresentadas sob a forma de um plano integrado e os objectivos das 

mesmas concorram para o mesmo fim, ou seja, promover a salvaguarda e a fruição do património 

cultural. 

No âmbito das áreas de intervenção descritas no objectivo reforçar a sustentabilidade do sector da 

cultura pela estruturação de uma rede de serviços e equipamentos culturais que promova o 

acesso dos cidadãos à cultura, são susceptíveis de apoio as seguintes tipologias de operações: 

a) Construção, remodelação, ampliação, recuperação, modernização e beneficiação de 

instalações, imóveis e espaços envolventes de equipamentos culturais; 

b) Projectos de melhoria dos recursos, condições técnicas, humanas e organizacionais dos 

equipamentos culturais. 

 

Turismo 

 

Com base no conjunto de pressupostos atrás referidos e, face aos produtos identificados como 

estratégicos, foram definidas algumas acções-tipo, identificadas no quadro seguinte. 

 

A intervenção passa também por reorganizar e divulgar a oferta turística existente, dando-lhe uma 

coerência global e integrando-a com a actividade e objectivos dos diversos operadores turísticos e 

transportadores aéreos, e com o comércio. 

 

Deve a intervenção ter também como ponto essencial a melhoria de alguns aspectos de maior detalhe 

mas importantes no momento da fruição da cidade por parte do visitante, de acordo com as suas 

exigências e expectativas: 

� Disponibilidade de informação actualizada e completa e em diversos suportes (Podcast, livros e 

mapas, sinalética de ruas, guias turísticos especializados, entre outros) 

� Locais de apoio a visitantes e turistas com um funcionamento baseado na conveniência 

(horários, línguas disponíveis, entre outros aspectos) 
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� Presença intensa na Internet que sirva de orientação nas escolhas e na análise das opções 

disponíveis a diversos níveis 

� Tal conjunto de funções e respostas ganharão eficácia se concentradas numa única estrutura, o 

Porto Welcome Center a instalar no centro histórico do Porto e que se interliga com as 

principais portas de entrada (aeroporto, estações de comboio, terminal de passageiros de 

cruzeiros) e com os postos de turismo municipais da AMP. 

 

 

Quadro 4. Turismo: Acções Tipo. 

Produto Áreas a desenvolver 

City Break 

� Informação turística 

� Eventos de impacto internacional 

� Conservação do património histórico 

� Horários comerciais e de visita turística 

� Flexibilidade do funcionamento de infra-estruturas (e.g. museus) 

� Variedade de oferta cultural 

Touring cultural 

� Organização de eventos culturais de impacto internacional e intensificação da oferta de 
animação cultural 

� Elaboração do Plano de Gestão do Centro Histórico do Porto 

� Divulgação da agenda cultural 

� Inventariação e conservação do património edificado 

� Rotas temáticas 

Turismo de Negócios 

� Boa capacidade hoteleira 

� Infra-estruturas urbanas 

� Fluidez do trânsito 

� Existência de equipamentos de apoio 

� Acessibilidades terrestres e aéreas 

� Oferta cultural 

Gastronomia e Vinhos 
(Vinho do Porto) 

� Existência de programas/visitas organizadas 

� Promoções focalizadas no segmento 

� Promoção internacional 

Transversal 

� Articulação institucional 

� Acolhimento de qualidade e com adequados recursos 

� Promoção integrada 

� Programação integrada 

� Formação integrada 
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2.3.3. PE03. Desporto 

 

2.3.3.1. Âmbito 

 

De acordo com a Lei 159/99 de 14 de Setembro, Artigo 21.º, é da competência dos órgãos municipais 

“o planeamento, a gestão e a realização de investimentos públicos em Instalações e equipamentos 

para a prática desportiva e recreativa de interesse municipal”. O mesmo artigo acrescenta que é 

igualmente da competência dos órgãos municipais “Apoiar actividades desportivas e recreativas de 

interesse municipal e apoiar a construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de 

âmbito local”. 

 

Por outro lado, a Lei de Bases do Desporto (Lei n.º 30/2004, de 21 de Julho), no seu artigo 9.º 

(Princípio da descentralização) estabelece que: 

1. O princípio da descentralização manifesta-se pela autonomia das instituições, tendo em vista 

uma maior aproximação às populações, no quadro da organização e planeamento do sistema 

desportivo e das normas e orientações de âmbito nacional, bem como das funções de 

supervisão e fiscalização das autoridades públicas. 

2. O princípio da descentralização deve proporcionar uma intervenção em regime de parceria com 

as autarquias locais nas seguintes áreas de actuação: 

a) Construção, ampliação, recuperação, realização de melhoramentos e equipamento de 

infra-estruturas desportivas; 

b) Organização da actividade dos clubes, nomeadamente aqueles que enquadram praticantes 

em regime de alta competição ou que integram selecções nacionais, bem como os que 

venham a participar em provas internacionais que façam parte dos quadros competitivos 

organizados pelas federações internacionais ao nível dos clubes; 

c) Desenvolvimento de actividades desportivas das escolas, a nível interno; 

d) Desenvolvimento de actividades desportivas no âmbito do ensino superior, em articulação 

com os estabelecimentos de ensino superior e com o movimento associativo desportivo 

estudantil; 

e) Criação de condições mais favoráveis à participação dos clubes desportivos escolares nas 

correspondentes competições de âmbito local, regional e nacional; 
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f) Realização de programas de ocupação desportiva nos períodos de interrupção lectiva; 

g) Organização criteriosa de grandes eventos desportivos de carácter nacional e internacional. 

 

No Artigo 78º (Desporto e ordenamento do território) da mesma Lei, é dito que: 

1. Na política nacional de ordenamento do território deve ser assegurada, de forma 

descentralizada, equitativa e proporcional entre o litoral e o interior, a existência de infra-

estruturas de utilização colectiva para a prática desportiva. 

2. Os instrumentos de gestão territorial devem prever a existência de infra-estruturas de 

utilização colectiva para a prática desportiva. 

3. Devem ter-se em consideração os valores da natureza e do meio ambiente quando do 

planeamento e da construção das instalações desportivas. 

4. Os espaços e as infra-estruturas que sejam licenciados com vista a serem consignados à prática 

desportiva não podem, independentemente de a sua propriedade ser pública ou privada, ser 

objecto de outro destino ou de diversa afectação permanente durante a vigência do plano em 

que se integrem. 

 

 

2.3.3.2. Objectivos 

 

Importa melhorar a igualdade de oportunidades de acesso dos cidadãos à prática desportiva bem como 

contribuir para a inclusão e a integração social, nomeadamente das minorias étnicas e dos grupos 

socialmente desfavorecidos, através da modernização, recuperação e adaptação de infra-estruturas já 

existentes e pela construção de outras que promovam a excelência desportiva; complementem as 

necessidades específicas para o desenvolvimento de determinadas modalidades; promovam a coesão 

social, funcionem em conjugação com outros sectores de actividade como o turismo, o ambiente e o 

desenvolvimento rural; acompanhem a evolução natural do desporto e suas tendências. 

 

Importa garantir uma gestão racional das redes de equipamentos desportivos, analisando globalmente a 

situação desportiva, respeitando a distribuição da população e as suas características, adequando a 

rede de transportes, perspectivando tendências, criando interesses, agindo localmente, desenvolvendo 

parcerias. 
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Os objectivos programáticos da AMP para 2007-2013, na Prioridade Estratégica Desporto, são: 

• Promover o acesso de todos os cidadãos, em igualdade de oportunidades, à prática do 

desporto, de forma adequada a um desenvolvimento e manutenção da saúde, em todas as 

etapas do crescimento da pessoa humana (infância, juventude, idade adulta, inactividade 

profissional e ocaso da vida); 

 

Nomeadamente através da: 

• Criação e desenvolvimento de equipamentos e práticas desportivas. 

 

Esta intervenção tem como objectivo intervir ao nível das infra-estruturas e equipamentos desportivos 

de acordo com uma política desportiva integrada que permita: 

i) Promover o desenvolvimento e o equilíbrio entre a procura e a oferta desportivas; 

ii) Corrigir a escassez de infra-estruturas ao generalizar a possibilidade de acesso das populações à 

prática desportiva; 

iii) Minorar a falta de hábitos desportivos dos portugueses incentivando hábitos de prática e 

continuidade desportivas; 

iv) Promover e desenvolver a actividade física e o desporto enquanto valor de melhoria da 

qualidade de vida das populações; 

v) Aumentar a quantidade e qualidade da oferta de condições de treino e formação desportivas; 

vi) Aumentar o número de atletas federados; 

vii) Promover o desenvolvimento do alto rendimento desportivo através da criação de algumas 

infra-estruturas e equipamentos desportivos que assegurem a dotação indispensável de centros 

de excelência desportiva, localizados em áreas com potencial de desenvolvimento neste 

domínio e orientados para aumentar a competitividade desses territórios e para propiciar 

ganhos significativos em termos de coesão económica e social, nomeadamente através da 

atracção da juventude para a prática desportiva; 

viii) Contribuir para o desenvolvimento da igualdade de oportunidades; 

ix) Contribuir para a inclusão e a integração social, nomeadamente das minorias étnicas e dos 

grupos socialmente desfavorecidos. 
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2.3.3.3. Tipologia de actuações 

 

O presente domínio de intervenção destina-se a apoiar as seguintes tipologias de operações de um 

número apropriado de: 

 

a) Equipamentos de Base: 

Equipamentos de dimensões adequadas quer ao treino e formação desportivos quer à 

competição regional e local e que devem ser concebidos para funções desportivas polivalentes 

permitindo flexibilidade na sua utilização. Envolve a modernização, recuperação, adaptação e 

construção de infra-estruturas desportivas, isolados ou em conjunto de acordo com as suas 

características próprias, como Grandes Campos de Jogos, Pistas de Atletismo, Pavilhões, Salas 

de Desporto, Piscinas Cobertas e Descobertas, desde que adequadas a uma prática desportiva 

permanente. 

 

b) Equipamentos Especializados: 

Equipamentos destinados à prática desportiva específica de uma modalidade ou de um grupo 

de modalidades particulares, podendo envolver diversas valências e ser adequadas à prática 

desportiva de alto rendimento. 

 

As prioridades são as seguintes: 

a) A construção e/ou beneficiação e modernização de infra-estruturas concebidas e vocacionadas 

para padrões elevados de exigência e modernização e que possam constituir-se como Centros 

de Apoio ao Desporto de Alto Rendimento; 

b) A construção de infra-estruturas, designadamente Grandes Campos de Jogos em Relva Artificial 

e Pavilhões, aptos para a prática de desportos colectivos, nos Municípios que, na sua área de 

competência territorial, não disponham de nenhum equipamento desportivo desta natureza; 

 

Os investimentos elegíveis podem ter a seguinte natureza: 

a) Construção; 

b) Ampliação e beneficiação; 

c) Modernização. 
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2.3.4. PE04. Saúde 

 

2.3.4.1. Âmbito 

 

No âmbito da Lei n.º 159/99 de 13 de Novembro, têm as autarquias uma série de atribuições e 

competências na área da Saúde, sendo que algumas das mesmas se integram no conjunto de 

prioridades, em termos de políticas de saúde e acção social, para a coesão e inclusão, susceptíveis de 

integrar redes de serviços colectivos de proximidade, tais como os cuidados de saúde continuados no 

quadro do apoio social à dependência, em parceria, quer com a administração central quer com 

entidades locais. 

 

Também no âmbito da construção, manutenção e apoio aos centros de saúde a sua acção tem suporte 

legal para o efeito, pelo que o desafio de prosseguir na edificação dos Centros de Saúde de Terceira 

Geração não poderá ser ignorado ou subestimado, ante fazer parte de uma tarefa em parceria com a 

administração central, com competência na matéria. 

 

Ainda, nas competências das autarquias está a gestão dos equipamentos termais municipais, pelo que 

não poderá deixar passar-se o desafio do novo quadro comunitário de apoio, para fazer valer, quer os 

valores da saúde, quer do turismo quer da requalificação a eles associados. Neste quadro de actuação, 

refere expressamente o artigo 22.º da citada lei: 

 

“Compete aos órgãos municipais: 

a) Participar no planeamento da rede de equipamentos de saúde concelhios; 

b) Construir, manter e apoiar centros de saúde; 

c) Participar nos órgãos consultivos dos estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de 

Saúde; 

d) Participar na definição das políticas e das acções de saúde levadas a cabo pelas delegações de 

saúde concelhias; 

e) Participar nos órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação do Serviço Nacional de 

Saúde; 
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f) Participar no plano da comunicação e de informação do cidadão e nas agências de 

acompanhamento dos serviços de saúde; 

g) Participar na prestação de cuidados de saúde continuados no quadro do apoio social à 

dependência, em parceria com a administração central e outras instituições locais; 

h) Cooperar no sentido da compatibilização da saúde pública com o planeamento estratégico de 

desenvolvimento concelhio; 

i) Gerir equipamentos termais municipais.” 

 

Legitimando, assim, todas as intervenções, que nesta área se forem programando e concretizando. 

 

 

2.3.4.2. Objectivos 

 

Os municípios, em função da sua relação de proximidade com as populações, pelos meios que gerem e 

pelos que têm potencial para gerir, têm que ser reconhecidos como parceiros, pelo Ministério da 

Saúde, na consecução dos objectivos por si definidos e no âmbito das competências que lhes estão 

nesta, como noutras áreas, reconhecidas por lei. 

 

A maturidade e visão supramunicipal atingida pelos municípios integrantes da AMP e EDV será 

susceptível de sustentar a defesa e prossecução de projectos estruturantes, de interesse metropolitano 

e de redes de serviços colectivos de proximidade, na área da Saúde. 

 

A superação de carências a nível de cobertura de assistência médica e de cuidados de saúde deverá 

assumir e privilegiar a partilha de recursos, intermunicipal, tendo por objectivo não só prevenir a 

doença e promover uma melhoria nas condições de saúde das pessoas, mas também garantir maior 

equidade, por parte dos cidadãos, no acesso aos cuidados de saúde. 

 

Neste sentido os objectivos da AMP em termos programáticos para 2007-2013 na Prioridade Estratégica 

Saúde, são: 

• Promover a eficácia e a eficiência do funcionamento e da prestação de serviços de saúde numa 

articulação optimizada entre os diversos níveis de diagnóstico, rastreio e tratamento, num 

integral e racional aproveitamento das modernas tecnologias de diagnóstico, prevenção e 
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tratamento, incluindo a prestação de serviços de saúde primários, preventivos, continuados e 

paliativos; 

• Organização da rede de equipamentos de prestação de serviços integrados de saúde; 

•  Ampliar e qualificar unidades de saúde existentes, no sentido da resposta global nos centros 

hospitalares, através de parcerias; 

• Estender localmente, as acções de promoção de cuidados de saúde primários e familiar, tendo 

como pólos unificadores os centros de saúde bem como aumentar a oferta de cuidados 

integrados de saúde no âmbito dos internamentos de média duração e reabilitação e longa 

duração e manutenção, a pessoa dependentes; 

 

 

2.3.4.3. Tipologia de actuações 

 

Face aos objectivos elencados, e às conclusões obtidas a partir do diagnóstico, as tipologias de 

actuação enunciam investimentos, os quais têm expressão nos seguintes tipos de unidades de saúde: 

a) Unidades hospitalares – reforço da diferenciação e complementaridade de serviços; 

b) Unidades da rede de urgência e emergência; 

c) Unidades de cuidados primários e de saúde pública, incluindo unidades de saúde familiar e 

centros de saúde. 

 

São ainda elegíveis alguns estudos estratégicos que se revele indispensável desenvolver, relativamente 

às tipologias de operações referentes a unidades hospitalares. 

 

 

2.3.5. PE05. Mobilidade e Transportes 

 

2.3.5.1. Âmbito 

 

As competências dos Municípios no sector dos transportes encontram-se definidas na Lei 159/99 de 14 

de Setembro. No que diz respeito ao sector dos transportes e acessibilidades, são objecto do art.º 18 

deste documento legislativo, sendo que as suas obrigações abrangem o planeamento, gestão e 

realização de investimentos das redes de transporte, com a abrangência que seguidamente se 
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identifica. Ainda neste âmbito, mas já enquadrado no Art.º 19, referente à Educação, encontram-se 

também no domínio de competências dos Municípios assegurar os Transportes Escolares. 

 

Poder-se-ão entender no âmbito do planeamento das redes de transportes actividades como: 

• Definição de princípios de organização e orientações para as redes de transporte; 

• Identificação de acções e medidas concretas para a implementação desses princípios e 

orientações; 

• Elaboração de modelos e cenários, que avaliem as consequências do desenvolvimento urbano 

sobre o sistema de transportes; e 

• Definição do faseamento e financiamento das medidas anteriormente definidas. 

 

Já no contexto da gestão das redes de transportes, se podem incluir as actividades que digam respeito 

à conservação, manutenção e operacionalização das redes existentes, bem como a implementação de 

novas infra-estruturas e/ou instalações e equipamentos que acresçam na sua abrangência ou eficiência. 

 

Em termos generalistas será de concluir que a legislação actual coloca sob a alçada das autarquias as 

redes de transportes, e respectivas infra-estruturas, que se desenvolvam dominantemente no interior 

do seu território, e cujo planeamento e gestão se possa processar de forma autónoma, articulando-se 

com as redes de hierarquia superior presentes, sem que se ponha em causa a funcionalidade global do 

sistema. 

 

Assim, as competências dos Municípios, segundo os diversos níveis hierárquicos das redes de 

transportes presentes no seu território, serão as seguintes: 

 

Redes e Infra-estruturas de Carácter Supra-municipal (Nacionais e Regionais) 

Neste caso o planeamento, gestão e realização de investimentos encontra-se fora da alçada dos 

municípios, sendo estas tarefas da responsabilidade da administração central e regional. No entanto, 

sob pena de pôr em causa o funcionamento global do sistema de transportes, e no caso particular do 

sistema rodoviário, a legislação em vigor, ainda que não defina competências específicas, estipula que 

poderão intervir na definição das redes rodoviárias de carácter supra-municipal. 

 

Assim, segundo o nº 3 do Artº18 da legislação em vigor (Lei nº159/99 de 14 de Setembro), “os 

municípios serão obrigatoriamente ouvidos na definição da rede rodoviária nacional e regional e na 
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utilização da via pública”. Relativamente à definição das restantes redes de infra-estruturas de 

transportes, nomeadamente a rede ferroviária, a legislação é omissa. 

 

Há ainda de referir neste contexto que, conforme a alínea e) do art.º 18 daquela legislação, é da 

competência das autarquias o planeamento, gestão e investimento em passagens desniveladas que 

permitem mitigar o efeito de barreira proporcionado por vias das redes de interesse supra-municipal, 

rodoviárias e ferroviárias. 

 

Redes e infra-estruturas de Carácter Municipal 

Conforme a alínea a) do nº1 do art.º 18 da lei 159/99, é da competência dos municípios o planeamento, 

gestão e investimento nas vias pertencentes à rede rodoviária municipal, enquadrando-se nesta rede 

todas as categorias de vias consideradas – estradas municipais, caminhos municipais ou outras vias. 

Segundo a Lei 260/2002 é também da competência das autarquias efectuar o licenciamento de 

Estações de Serviço que se localizem sobre a rede viária municipal, bem como (já segundo a Lei 

261/2002) emitir parecer sobre a localização deste tipo de infra-estruturas, se localizadas sobre a rede 

viária regional ou nacional. 

 

Sendo os aeródromos e heliportos igualmente peças integrantes da rede de infra-estruturas municipais, 

é da competência dos municípios o seu planeamento e gestão, bem os investimentos necessários à 

prossecução destas responsabilidades. 

 

Rede de Transportes Públicos 

É também da competência dos municípios o planeamento, gestão e investimento nas redes de 

transportes regulares, bem como nas estruturas de apoio aos transportes rodoviários, entendo-se nesta 

categoria, nomeadamente, desde os centros coordenadores de transporte até aos vulgares abrigos de 

paragem. Neste âmbito o mesmo artigo da legislação já referida menciona quer os transportes 

regulares urbanos - na sua alínea b) – quer os transportes regulares locais que se desenvolvam 

exclusivamente na área do município – na alínea c). 

 

Relacionado com este tema, é ainda de referir que segundo o nº2 do Artº18 da mesma legislação, é 

também da competência dos órgãos municipais a fixação dos contingentes e a concessão de alvarás de 

veículos ligeiros de passageiros afectos ao transporte de aluguer. 
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Rede de Transportes Escolares 

Segundo o Artº19 da Lei 159/99, é responsabilidade dos municípios assegurar o transporte escolar. 

Desde o ano lectivo de 1984-85, que tal se encontra regulamentado pelo DL 299/84, de 5 de Setembro, 

que estabelece competir às autarquias, organizar, financiar e gerir os transportes escolares, podendo 

estas, para tais efeitos, organizar-se em associações. 

 

Em termos gerais, os beneficiários do transporte escolar sob alçada dos municípios corresponderão à 

população escolar do ensino básico ao secundário residentes no concelho e cuja residência se encontre 

a mais de 3 km ou 4 km dos estabelecimentos de ensino, respectivamente sem ou com refeitório. 

 

Por forma a desempenharem cabalmente as suas responsabilidades neste domínio, é obrigação das 

autarquias elaborar e aprovar um plano de transportes escolares, articulado com os princípios e 

políticas inerentes aos planos e redes de transportes públicos locais. Esse plano deverá ser elaborado 

anualmente em função das solicitações da população escolar estimada para cada ano lectivo, devendo 

ser aprovado e submetido à administração central até ao fim do ano lectivo anterior. 

 

O referido plano de transportes escolares deverá fundamentar-se nos serviços de transporte colectivo 

já oferecidos, desde que estes satisfaçam alguns requisitos em termos de capacidade oferecida e 

tempos de deslocação. Caso tal não seja possível, poder-se-á equacionar a realização de circuitos 

especiais, recorrendo a veículos de aluguer ou da propriedade do município, sendo também da 

responsabilidade das autarquias deliberar sobre a concessão destes circuitos especiais, processo 

regulamentado pela Portaria 766/84. Estes circuitos especiais, não poderão ser entendidos como 

vulgares serviços regulares de transporte, uma vez que, exceptuando situações devidamente 

justificadas e autorizadas, o acesso a este serviço se restringe a alunos, professores e outros 

funcionários dos estabelecimentos de ensino. 

 

Por último, o reajustamento das redes de transporte escolares já aprovadas é também da 

responsabilidade das autarquias, sempre que tal seja justificadamente solicitado pela tutela. 

 

No que diz respeito ao financiamento do transporte escolar, este será suportado indirectamente pela 

Administração Central mediante a transferência de uma parcela anual integrada no Fundo de Equilíbrio 

Financeiro. É no entanto uma queixa usual dos municípios o facto destes montantes não cobrirem a 
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totalidade das despesas realizadas com o serviço de transportes escolares, pelo que é possível inferir 

que parte das despesas são suportadas directamente pelas autarquias, com recurso a outras verbas. 

 

Recentemente, a entrada em vigor da Lei 13/2006 de 17 de Abril, que veio definir o regime jurídico de 

transporte colectivo de crianças e jovens até aos 16 anos. A referida lei é aplicável ao transporte 

realizado em automóvel ligeiro ou pesado de passageiros, público ou particular, efectuado como 

actividade principal ou acessória. Não é aplicável aos transportes em táxi e aos transportes públicos 

regulares de passageiros, salvo se estes forem especificamente contratualizados para o transporte de 

crianças. 

 

Entende-se então, que o referido regime jurídico terá incidência no transporte escolar proporcionado 

pelos circuitos especiais anteriormente mencionados, quer estes sejam suportados em regime de 

aluguer/concessão com operadores de transporte, ou directamente pelas autarquias. 

 

Procurando potenciar uma maior segurança na circulação e transporte de crianças, este novo regime 

jurídico requer regras mais especificas do exercício à actividade e da própria segurança do transporte, 

que em certos caso resultam processual e financeiramente mais penalizadoras, face aos procedimentos 

actuais. Exemplos de tal serão a obrigatoriedade de pelo menos um vigilante por serviço de transporte 

(para além do motorista), limitações da idade do veículo, requisitos mais restritivos relativamente às 

lotações do veículos e a obrigatoriedade de utilização de cintos de segurança e sistemas de retenção. 

 

Será assim de concluir que, quanto maiores forem as debilidades do sistema de transporte público 

presente – quer em termos de abrangência espacial, quer em qualidade da oferta –, maiores serão os 

impactes que esta nova legislação terá sobre as redes de transporte escolar, resultando 

necessariamente num acréscimo de afectação de recursos, ao nível do investimento e/ou de despesas 

de funcionamento, à rede de transporte escolar. 

 

 

2.3.5.2. Objectivos 

 

As principais linhas de actuação a promover nesta área são as seguintes: 

� Afastar dos eixos actuais o tráfego rodoviário de travessia simples do centro da AMP, o que 

torna imperiosa a conclusão do IC24, bem como das ligações ao IC1. 
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� Articular internamente a AMP na sua rede de estradas em pontos críticos, promovendo a coesão 

territorial e garantindo uma acessibilidade interna mais homogénea, aos centros e aos espaços 

de protecção ambiental, nomeadamente concretizando a ligação de Arouca ao nó da Feira, das 

variantes às EN14 e EN104 na Trofa e Santo Tirso, IC29 e suas ligações em Gondomar, 

construção da A32 S. João da Madeira-Feira-Carvalhos, ER327- Ovar (IC1)-S. João da Madeira 

(IC2) e o plano integrado de acessibilidades de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. 

� Proceder à consolidação da rede do Metro do Porto, com a construção do troço ISMAI-Trofa, 

Boavista-Matosinhos, Estádio do Dragão-Gondomar, extensão da linha de Gaia até Laborim, 

criando aqui um novo interface de transportes, e prolongamento da linha do Hospital de S. 

João até à Maia. A segunda fase da expansão do Metro do Porto deve também entrar, desde já, 

em fase de estudo de implementação. 

� A passagem do TGV pelo Porto é um facto incontornável, implicando, provavelmente, a 

construção de uma nova ponte, bem como de uma estação no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. 

A partir daqui, estando este local a cerca de 90 km da fronteira com a Galiza, onde se prevê 

que o comboio de alta velocidade possa chegar em 2009, impõe-se garantir uma ligação rápida 

e eficaz entre estes dois pontos, potenciando para o aeroporto do Porto um aumento 

significativo da sua área de influência. Se acrescentarmos a este facto, os investimentos 

previstos para o Porto de Leixões, onde se impõe a urgência da construção de um terminal de 

passageiros, e para as novas plataformas logísticas na AMP, parece evidente a concretização da 

construção da ligação ferroviária rápida, em sistema misto de carga e passageiros, como a 

forma lógica de ligar a economia das duas regiões.  

 

 

2.3.5.3. Tipologia de actuações 

� Melhorar a acessibilidade intra-regional, através da melhoria da conectividade entre as redes 

nacional, regional e municipal com importância supra-concelhia, e promoção de acessos mais 

rápidos e seguros aos eixos estruturantes; 

� Melhorar a acessibilidade aos principais locais de interesse regional (portos, aeroportos, áreas 

de localização empresarial e logística, pólos tecnológicos, pólos turísticos, etc.). 

� Melhorar a mobilidade urbana e o descongestionamento das cidades e das suas periferias, 

visando: 
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o Melhorar a acessibilidade urbana e nos territórios envolventes por eles organizados, 

condição para consolidar os principais subsistemas urbanos regionais, melhorar a 

qualidade de vida e a competitividade das cidades; 

o Melhorar os serviços de transporte público urbano e interurbano, inovar na logística e 

nos sistemas de controlo de frequência, no cumprimento de horários e no material 

circulante; 

� Melhorar a conectividade interna e externa e aumentar a qualificação, ordenamento e coesão 

do território, visando: 

o Reforçar a intermodalidade entre os diferentes modos de transporte (rodoviário, 

ferroviário e do sistema marítimo-portuário), promover a transferência modal e um 

desenvolvimento mais sustentável; 

o Reforçar a estruturação e hierarquização do sistema urbano e a atractividade das 

cidades; 

o Promover a competitividade regional e a capacidade para atrair e viabilizar a 

instalação de novas actividades; 

o A redução da sinistralidade rodoviária; 

o Redução de custos públicos por melhoria da eficiência do sistema de transportes. 

� Promover a articulação entre diferentes redes e apoiar o desenvolvimento de modos e meios de 

transporte mais sustentáveis, tanto em áreas urbanas como rurais. 

 

 

2.3.6. PE06. Requalificação Urbana 

 

2.3.6.1. Âmbito 

 

Os municípios detêm um papel relevante na formação e qualificação dos espaços urbanos, com 

competências respeitantes aos equipamentos urbanos e rurais, ao planeamento, gestão e realização de 

investimentos no espaço e no domínio públicos. 

 

Acrescem às suas competências as relativas ao ordenamento do território e urbanismo, à elaboração e 

aprovação de planos municipais de ordenamento do território, à delimitação de zonas de defesa e 
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controlo urbano, de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, dos planos de renovação 

de áreas degradadas e de recuperação de centros históricos. 

 

Em função do enquadramento e do diagnóstico traçados atrás, resulta a necessidade de intervenção, 

numa perspectiva integrada, na consideração das áreas urbanas com sintomas claros de desvitalização 

ou declínio, tendo como objectivo dotá-las de uma vitalidade que outrora já possuíram, concentrando-

se nas áreas degradadas, com evidentes sinais de perda, normalmente associados a fenómenos de 

exclusão social e económica da população residente e à decadência das actividades económicas, 

comerciais e de serviços. 

 

Neste sentido, o âmbito de actuação da AMP passa pela promoção de intervenções e operações 

integradas, nos quais os processos de regeneração urbana têm vindo a assumir uma importância vital 

nos espaços associados à cultura urbana e à capacidade de atracção e desenvolvimento sustentável dos 

territórios, tendo em vista a regeneração dos tecidos físicos e sociais. 

 

Numa actuação que se defende sustentada e diversificada, as acções não são autónomas, e fazem 

parte de um conjunto com diversas frentes, pelo que se entende a realização de operações integradas 

de regeneração urbana geradoras de parcerias, congregando esforços e mobilizando recursos em 

sinergia, envolvendo os municípios, a quem cabe tomar a iniciativa de estruturar as parcerias e liderar 

a preparação de programas de acção de operações integradas. 

 

Um Programa de Acção diz respeito a uma área urbana específica (bairro crítico, urbanização 

degradada periférica, centro histórico, frente ribeirinha, etc.) que justifique uma intervenção 

integrada de regeneração urbana e de qualificação da sua inserção no conjunto da cidade, tendo em 

vista: 

• O reforçar da atractividade das cidades através da preservação e valorização de espaços de 

excelência urbana. 

• A qualificação do ambiente urbano e dos factores determinantes da qualidade de vida da 

população; 

• A revitalização socioeconómica de espaços urbanos degradados; 

• A promoção da coesão e da inclusão sociais, da integração e da igualdade de oportunidades das 

diferentes comunidades que constituem a cidade; 
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2.3.6.2. Objectivos 

 

Os objectivos em matéria de Regeneração Urbana passam pelo desenvolvimento de operações inseridas 

em Programas Integrados de: 

• Valorização de áreas de excelência urbana, nomeadamente centros históricos, frentes 

ribeirinhas e marítimas, com especial enfoque para as áreas da baixa e do centro histórico do 

Porto e do centro histórico de Gaia; 

• Qualificação de espaços relevantes para a estruturação urbana e das periferias urbanas, 

nomeadamente de sedes de concelho e de centros urbanos relevantes; 

• Renovação das funções e dos usos de áreas abandonadas ou com usos desqualificados; 

• Requalificação e reintegração urbana de bairros críticos, onde a situação social e económica ou 

a degradação urbana justifiquem uma intervenção especial. 

 

 

2.3.6.3. Tipologia de actuações 

 

As operações elegíveis no âmbito de um Programa de Acção devem corresponder a uma intervenção 

que inclua, de forma integrada e coerente, operações relativas a: 

 

• Qualificação do espaço público e do ambiente urbano, nomeadamente: 

� Modernização das infra-estruturas urbanas, incluindo a instalação de infra-estruturas para 

as tecnologias de informação; 

� Melhoria do ambiente urbano, em especial, criação e qualificação de espaços verdes 

urbanos, e valorização de frentes ribeirinhas e marítimas; 

� Melhoria da acessibilidade e mobilidade, promovendo os modos de transporte favoráveis ao 

ambiente, a circulação ciclável e pedonal, a reestruturação da rede viária e a criação de 

estacionamento e a supressão de barreiras arquitectónicas; 

� Equipamentos colectivos de identidade e referência urbana; 

� Recuperação e qualificação do espaço público, incluindo mobiliário urbano e equipamento 

estruturante; 

� Melhoria da qualidade visual da paisagem urbana; 
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� Promoção da multifuncionalidade dos espaços urbanos; 

� Criação de estruturas de gestão e manutenção do espaço público; 

� Apoio técnico aos moradores para auto-reabilitação dos edifícios e habitações; 

� Desenvolvimento de tecnologias e processos de planeamento urbano participado. 

 

• Desenvolvimento económico, nomeadamente: 

� Recuperação de edifícios e espaços para a instalação de novas actividades económicas; 

� Apoio a iniciativas económicas das populações locais nomeadamente através de formas 

adequadas de apoio técnico e organizativo, bem como apoio financeiro no respeito das 

regras dos auxílios de Estado. 

� Desenvolvimento de novas oportunidades de qualificação, de auto-emprego e de 

empreendedorismo, em que se privilegia a exploração do potencial das TIC; 

 

• Desenvolvimento social, nomeadamente: 

� Qualificação e modernização dos serviços de interesse colectivo para a população ou as 

empresas; 

� Criação/remodelação de equipamentos e de serviços de proximidade; 

� Dinamização de actividades recreativas e desportivas; 

� Melhoria de competências e da inserção no mercado de trabalho, em particular das pessoas 

em risco de exclusão social; 

� Acções de conciliação da vida familiar com a vida profissional; 

� Prevenção da toxicodependência, da delinquência e de comportamentos anti-sociais. 

• Desenvolvimento cultural, nomeadamente 

� Recuperação e valorização do património cultural, incluindo, desde que possível, a 

refuncionalização do património edificado em desuso; 

� Criação e dinamização de equipamentos culturais; 

� Qualificação e modernização de serviços culturais vocacionados para a educação artística e 

a fruição cultural; 

� Dinamização das actividades culturais. 

 

• Acções associadas à animação da Parceria Local e à dinamização do Programa de Acção e sua 

divulgação, com um limite de 10% do montante global de investimento. 
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2.3.7. PE07. Modernização Administrativa 

 

2.3.7.1. Âmbito 

 

A AMP, dentro das orientações estratégicas para o seu desenvolvimento, identificou a Modernização 

da sua Administração Local e a Redução dos Custos de Contexto do Serviço Público como uma das 

suas Prioridades Estratégicas de intervenção. Neste sentido, o estabelecimento de iniciativas e medidas 

que contribuam para a modernização administrativa, e a identificação e eliminação progressiva dos 

factores que são habitualmente identificados como “custos de contexto”, constituem um objectivo 

central e integrado do conjunto dos municípios da AMP, evitando assim as situações, acções ou 

omissões que prejudiquem a actividade das empresas, ou a vida dos cidadãos. 

 

As autarquias da AMP devem constituir exemplo das melhores práticas no sector da administração 

pública, dinamizando a competição positiva entre serviços, promovendo a qualidade, a rentabilidade e 

a excelência, numa perspectiva de carácter instrumental ao serviço de um objectivo maior, que é o de 

transformar a administração em factor de desenvolvimento da sociedade e de competitividade. 

 

Esta prioridade estratégica concentra-se assim, de modo selectivo, na modernização da administração 

pública local, no governo local electrónico e, necessariamente, nos modelos de organização e na 

eficiência dos sistemas sociais e colectivos, e na qualificação profissional e o reconhecimento das 

competências adquiridas pelos funcionários e agentes públicos, e no desenvolvimento de formações 

estratégicas para a gestão e inovação na Administração Pública Local. 

 

Abrange o desenvolvimento e implantação da reforma orçamental, da instituição de lógicas de partilha 

de serviços comuns, da intensificação tecnológica nas organizações e na relação com os cidadãos e as 

empresas, orientada para a simplificação e desmaterialização de procedimentos administrativos, de 

modo a aumentar a eficácia e eficiência da actividade administrativa através de intervenções 

integradas, na melhoria das condições e do desempenho de funções de interacção com os agentes 

económicos e com os cidadãos, reduzir os custos públicos de contexto para as empresas e facilitar a 

vida das pessoas, necessária para apoiar o aumento da competitividade da economia e para melhorar 

as condições envolventes da actividade dos agentes produtivos, bem como o reforço da sociedade civil 



 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 03. Programa de Acção | Abril 2008 

 pág. 63 / 148 

através do simplificação e eficiência dos mecanismos de participação cívica, no sentido de aproximar 

os cidadãos das instituições. 

 

 

2.3.7.2. Objectivos 

 

O grande objectivo programático da AMP para o período 2007-2013, enquanto projecto de interesse 

metropolitano, é a certificação a 100% dos Serviços Autárquicos, e a constituição, ao nível das redes 

de serviços públicos colectivos, de uma Rede Integrada de Lojas do Munícipe e do Investidor, 

também 100% certificadas, integrando espaços físicos, lojas virtuais, e lojas itinerantes, que visam os 

seguintes objectivos específicos: 

� A qualificação do atendimento dos serviços da Administração, conjugando uma lógica de 

proximidade com critérios de racionalização de estruturas; 

� A racionalização dos modelos de organização e gestão da Administração e a simplificação, 

reengenharia e desmaterialização de processos; 

� O desenvolvimento de uma Administração em rede, com recurso ao uso intensivo das 

tecnologias da informação e comunicação enquanto infra-estrutura de suporte ao processo de 

modernização administrativa; 

� A promoção de iniciativas integradas de modernização, assegurando a articulação entre as três 

principais dimensões de intervenção (pessoas, organização e tecnologia) como forma de 

geração da massa crítica e das competências transversais necessárias à continuidade e 

sustentabilidade deste tipo de processos. 

 

 

2.3.7.3. Tipologia de actuações 

 

Na avaliação da validade de existência de redes de serviços públicos colectivos, e na obediência do 

princípio de subsidiariedade, que estipula que o exercício de responsabilidades públicas deve incumbir, 

de preferência, às autoridades mais próximas dos cidadãos, tendo em conta a amplitude e a natureza 

das funções, bem como as exigências de economia e de eficácia, e ainda considerando as questões de 

acesso e proximidade aos serviços que são prestados, propõe-se como objectivos programáticos para 

2007-2013, no âmbito da presente prioridade estratégica, a constituição de uma Rede Integrada de 
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Lojas do Munícipe e do Investidor e a implementação nas Autarquias de Sistemas de Gestão da 

Qualidade, segundo a NP EN ISO 9001, tendo em vista a Certificação da Qualidade. 

 

A implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade, segundo um referencial normativo 

internacional (ISO 9001), e a sua posterior Certificação por uma entidade certificadora acreditada para 

o efeito no âmbito do Sistema Português da Qualidade, possibilitará a aplicação de técnicas e métodos 

que contribuirão para a melhoria dos serviços prestados e para uma permanente procura da melhoria 

contínua. 

 

Para a sua concretização, consideram-se um conjunto de projectos e investimentos, incluindo a 

seguinte tipologia de actuações: 

 

• Qualificação e simplificação do atendimento dos serviços públicos aos cidadãos e às 

empresas, nomeadamente: 

. Projectos ou grupos de projectos de expansão e reorganização da rede nacional de Lojas do 

Cidadão e Empresas; 

. Projectos ou grupos de projectos de criação de unidades móveis associadas à rede de Lojas 

do Cidadão, enquanto complemento vocacionado para melhorar a prestação de serviços 

públicos em áreas de baixa densidade, através da integração de recursos e de uma maior 

proximidade aos cidadãos e empresas; 

. Projectos ou grupos de projectos de organização e integração transversal de serviços 

administrativos e de disponibilização de informação, apoiados em Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), em função das necessidades dos respectivos utentes 

finais, cidadãos e empresas, nomeadamente numa lógica de “balcão único”; 

. Projectos ou grupos de projectos de disponibilização de serviços com recurso a tecnologias 

multi-canal para atendimento e/ou comunicação dentro da Administração Pública e entre a 

Administração Pública e os cidadãos e empresas; 

. Projectos ou grupos de projectos de avaliação da satisfação dos utentes, monitorização dos 

níveis de serviço alcançados, de certificação de qualidade dos serviços, e introdução e 

difusão de melhores práticas orientadas para os cidadãos e empresas. 
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• Racionalização dos modelos de organização e gestão da Administração Pública, 

nomeadamente: 

. Projectos ou grupos de projectos de racionalização e simplificação organizacional; 

. Projectos ou grupos de projectos de reengenharia e desmaterialização nos processos, seja 

nos processos de interacção entre a Administração e os cidadãos e empresas, seja nos 

processos internos à própria Administração, designadamente segundo uma perspectiva de 

integração transversal 

. Projectos ou grupos de projectos de promoção da inovação organizacional e de gestão na 

Administração Pública; 

. Projectos ou grupos de projectos de criação de redes de relação e partilha de 

conhecimento na Administração Pública; 

 

• Actuações no domínio da administração em rede, nomeadamente: 

. Projectos ou grupos de projectos de desenvolvimento de infra-estruturas tecnológicas de 

suporte a iniciativas de modernização administrativa na Administração Pública; 

. Projectos ou grupos de projectos de desenvolvimento dos mecanismos necessários para 

assegurar a interoperabilidade entre os vários sistemas de informação da Administração 

Pública, designadamente com recurso à identificação electrónica;  

. Projectos ou grupos de projectos de desenvolvimento de soluções de comunicação 

integradas, que assegurem a conectividade entre os serviços públicos, com base em 

mecanismos de segurança adequados, numa óptica de racionalização das infra-estruturas 

e/ou serviços de comunicações do Estado;  

. Projectos ou grupos de projectos de implementação das prioridades definidas a nível 

europeu para a área da administração electrónica; 

. Projectos ou grupos de projectos de implementação de instrumentos de gestão e 

monitorização do território, das infra-estruturas e dos equipamentos colectivos; 

. Projectos ou grupos de projectos de implementação de tecnologias inovadoras na 

Administração Pública, designadamente ao nível do desenvolvimento de mecanismos de 

participação e do reforço da administração electrónica no exercício de cidadania. 
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2.3.8. PE08. Ambiente e Energia 

 

2.3.8.1. Âmbito 

 

De acordo com a Lei nº 159/99 de 14 de Setembro são da competência dos municípios as seguintes 

acções, no âmbito do ambiente: 

 

• Equipamento Rural e Urbano: 

. Planeamento, gestão e realização de investimentos em espaços verdes e instalações dos 

serviços públicos dos municípios; 

 

• Ambiente e Saneamento Básico: 

. Planeamento, gestão de equipamentos e realização de investimentos nos sistemas 

municipais de: 

- abastecimento de água, 

- drenagem e tratamento de águas residuais urbanas, 

- limpeza pública e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

 

É igualmente da competência dos órgãos municipais: 

• Participar: 

. na fiscalização do cumprimento do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

. na fiscalização da aplicação dos regulamentos de controlo das emissões de gases de escape 

nos veículos automóveis; 

. na gestão da qualidade do ar, designadamente nas comissões de gestão do ar; 

. na gestão dos recursos hídricos; 

• Instalar e manter redes locais de monitorização da qualidade do ar; 

• Propor a criação de áreas protegidas de interesse nacional, regional ou local; 

• Gerir as áreas protegidas de interesse local e participar na gestão das áreas protegidas de 

interessa regional e nacional; 

• Criar áreas de protecção temporária de interesse zoológico, botânico ou outro; 

• Manter e reabilitar a rede hidrográfica dentro dos perímetros urbanos; 
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• Licenciar e fiscalizar a pesquisa e captação de águas subterrâneas não localizadas em terrenos 

integrados no domínio público hídrico e a extracção de inertes; 

• Assegurar a gestão e garantir a limpeza e a boa manutenção das praias e das zonas balneares 

 

 

2.3.8.2. Objectivos 

 

Os objectivos programáticos da AMP para 2007-2013, na vertente do Ambiente e Energia são: 

• Desenvolvimento sustentado do território, nas vertentes ambientais, de abastecimento de água 

à população, de saneamento básico e tratamento de águas, energias renováveis, drenagem e 

tratamento de resíduos, visando a preservação dos recursos naturais, como também a saúde 

pública; 

• Recriar a nível metropolitano os meios adequados para promover a criação de serviços que 

permitam dar resposta adequada, eficiente e eficaz aos problemas ambientais diagnosticados. 

 

a) Gestão de resíduos 

 

Os objectivos desta intervenção são a prossecução da estratégia preconizada no Plano Estratégico dos 

Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II) em matéria de prevenção e valorização orgânica de resíduos, 

designadamente através da definição de um quadro estratégico de referência de âmbito nacional 

relativo à prevenção da produção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e do reforço das infra-estruturas 

nacionais de valorização orgânica de RSU numa lógica de maximização do valor dos “subprodutos” 

gerados: composto, recicláveis e combustíveis derivados dos resíduos (CDR). 

 

b) Abastecimento de água e saneamento 

 

No contexto da protecção dos valores ambientais: 

i. Cumprir os objectivos decorrentes do normativo nacional e comunitário, 

ii. Garantir uma abordagem integrada na prevenção e no controlo da poluição provocada pela 

actividade humana e pelos sectores produtivos, e 

iii. Aumentar a produtividade e a competitividade do sector através de soluções que promovam a 

eco-eficiência. 
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No contexto da universalidade, da continuidade e da qualidade do serviço: 

i. Servir cerca de 95% da população total do País com sistemas públicos de abastecimento de 

água e servir cerca de 90% da população total do País com sistemas públicos de saneamento de 

águas residuais urbanas, sendo que em cada sistema integrado de saneamento, o nível de 

atendimento desejável deve ser de pelo menos 70% da população abrangida; 

ii. Promover soluções adequadas de baixo custo em aglomerado de pequena dimensão ou habitats 

dispersos sempre que adequado em termos de critérios de custo-eficácia; 

iii. Obter níveis adequados de qualidade do serviço, mensuráveis pela conformidade dos 

indicadores de qualidade do serviço definidos pela entidade reguladora, e 

iv. Implementar as orientações do PEAASAR 2007 – 2013 relativas à definição das tarifas ao 

consumidor final, evoluindo tendencialmente para um intervalo razoável e compatível com a 

capacidade económica das populações. 

 

No contexto da sustentabilidade do sector: 

i. Garantir a recuperação integral dos custos incorridos na prestação destes serviços, 

ii. Optimizar a gestão operacional e eliminar custos de ineficiência, e 

iii. Contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado nacional e local. 

 

 

2.3.8.3. Tipologia de actuações 

 

a) Gestão de resíduos 

 

As operações a apoiar no âmbito do presente Regulamento, integram-se nas seguintes tipologias: 

i) Instalação, remodelação ou ampliação de unidades de tratamento mecânico e/ou biológico 

(TMB), incluindo separação mecânica e/ou valorização orgânica por digestão anaeróbia e/ou 

compostagem; 

ii) Infra-estruturas complementares de TMB, designadamente, unidades de compostagem de 

verdes, estações de transferência, unidades de valorização de biogás de digestão anaeróbia, 

unidades de valorização das fracções de refugo, incluindo para a produção de CDR; 

iii) Acções de âmbito nacional tendo em vista a redução da produção de RSU e a mobilização dos 

cidadãos para a separação de resíduos na origem. 
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b) Abastecimento de água e saneamento 

 

As tipologias de operação que podem ser apoiadas incluem: 

i) Construção, remodelação e ampliação de infra-estruturas de abastecimento de água na 

designada vertente em “alta”; 

ii) Construção, remodelação e ampliação de infra-estruturas de abastecimento de água associadas 

ao Modelo Verticalizado excepto intervenções nas redes de distribuição existente; 

iii) Construção, remodelação e ampliação de infra-estruturas de saneamento de águas residuais na 

designada vertente em “alta”; 

iv) Construção, remodelação e ampliação de infra-estruturas de saneamento de águas residuais 

associadas ao Modelo Verticalizado, excepto intervenções nas redes de recolha existente; 

v) Construção, remodelação e ampliação de infra-estruturas de saneamento de águas residuais no 

âmbito da ENEAPAI; 

vi) Investimentos para a implementação de acções visando o uso eficiente da águas desde que 

enquadradas em programas de medidas com resultados quantificáveis excepto intervenções em 

redes de distribuição já existentes; 

vii) Investimentos de natureza imaterial relacionados com o Uso Eficiente da Água, ou que 

demonstrem relevância para o cumprimento da Directiva Quadro da Água quando promovidas 

pelos Serviços da Administração Central e/ou desconcentrada do Estado do MAOTDR. 

 

Poderão ainda ser apoiadas operações que envolvam reutilização de águas residuais urbanas tratadas, 

tratamento de lamas de ETAR com vista ao aproveitamento do seu potencial energético e operações 

associadas à valorização energética em infra-estruturas do ciclo urbano da água e outras operações que 

se revistam de comprovado mérito ambiental ou energético. 

 

As operações no domínio do abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que 

respeitem exclusivamente a infra-estruturas associadas ao Modelo não verticalizado, não poderão ser 

co-financiadas através do POTVT. 

 

O custo total de uma operação não poderá, em princípio, ser inferior a 1 Milhão de Euros. Apenas em 

casos devidamente justificados pelo beneficiário e aceites pela Autoridade de Gestão poderão ser 

apresentados operações de custo total inferior. 
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2.3.9. PE09. Desenvolvimento Económico 

 

2.3.9.1. Âmbito 

 

O âmbito de actuação relativa à área de dinamização do desenvolvimento económico é delimitado 

através de duas grandes vertentes: 

• Das suas atribuições e competências, que são relativamente limitadas no âmbito da “promoção 

do desenvolvimento”, que se circunscrevem à criação ou participação “em empresas municipais 

e intermunicipais, sociedades e associações de desenvolvimento regional” e à participação em 

“programas de incentivo à fixação de empresas”, bem como às matérias do “licenciamento 

industrial e fiscalização”. 

• Do modelo vigente, cuja iniciativa da dinâmica produtiva cabe ao sector privado, donde aos 

municípios compete criar as condições para a fixação de recursos humanos qualificados na 

região e atrair outros, dando-lhes boas condições para aí localizarem as suas empresas e 

favorecendo círculos virtuosos de inovação empresarial. 

 

Perante o desafio de um novo paradigma de competitividade, que obriga a uma maior capacidade 

académica, científica e tecnológica das pessoas e das empresas, e a uma nova cultura empresarial 

baseada na inovação, na competência e no empreendedorismo, e decorrente da sua estratégia global, 

que consiste em reforçar a competitividade, tornando-a uma comunidade inovadora, 

territorialmente ordenada, respeitadora dos valores ambientais e socialmente coesa, a AMP, 

identifica a Promoção do Desenvolvimento Económico e a Captação de Investimento Diferenciador 

como uma das suas Prioridades Estratégicas de intervenção, numa base de qualificação do território, e 

no âmbito de uma actuação metropolitana e municipal, contribuindo para a qualificação das vantagens 

comparativas da atracção das actividades económicas e dos investimentos, na sua área territorial. 

 

 

2.3.9.2. Objectivos 

 

Esta tarefa que a AMP adopta passa essencialmente pela actuação na disponibilização e qualificação de 

condições que tornem vantajosa a escolha do seu território, com enfoque para as acções 



 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 03. Programa de Acção | Abril 2008 

 pág. 71 / 148 

territorializadas e institucionais, num quadro de facilitar as sinergias entre o tecido científico, 

económico e empresarial da AMP, para a mudança do modelo produtivo vigente para um outro assente 

na intensificação tecnológica, na inovação e no empreendedorismo. 

 

Neste sentido, o grande objectivo programático da AMP para o período 2007-2013, nesta prioridade 

estratégica, assume um entendimento de projecto de interesse metropolitano, e consubstancia-se no 

estabelecimento de uma rede metropolitana de Parques de Ciência e Tecnologia, Centros 

Tecnológicos, e de Parques Empresariais, com uma gestão e promoção em rede, dotados e inter-

ligados por uma rede de telecomunicações de alto débito, e com recurso a tecnologias limpas e eco-

eficientes, na perspectiva da sustentabilidade energética e ambiental. 

 

Esta prioridade estratégica dirige assim a sua acção: 

� na qualificação e promoção dos serviços colectivos e do sistema regional de suporte à inovação; 

� no desenvolvimento e consolidação de “clusters” e empresas de base tecnológica; 

� na promoção, desenvolvimento e consolidação da rede metropolitana de “parques de ciência e 

tecnologia” e de “espaços de acolhimento empresarial”; 

� na promoção da economia digital e da sociedade do conhecimento; e 

� na promoção da eficiência energética, enquanto factor decisivo para a competitividade 

metropolitana. 

 

No âmbito desta prioridade, as linhas de acções definidas para a concretização da Promoção do 

Desenvolvimento Económico e a Captação de Investimento Diferenciador, visam investimentos: 

• numa rede de parques de ciência e tecnologia, incluindo incubadoras de base tecnológica, de 

forma a garantir uma efectiva interligação entre os vários produtores, distribuidores e 

utilizadores do conhecimento, promovendo, simultaneamente, a amarração do tecido científico 

e tecnológico ao tecido económico e empresarial da AMP; 

• na consolidação da rede de centros tecnológicos (entendidos como estruturas difusoras de 

conhecimento aplicado), promovendo a criação de novas estruturas que permitam a 

disseminação de competências cientificas e tecnológicas. 

• Numa rede de parques empresariais da AMP, reordenando e qualificando os espaços de 

localização empresarial na lógica de disponibilização de espaços de qualidade e de 

concentração de recursos qualificados, para maior atractividade de IDE, de fomento de 

economias de aglomeração e de densificação das interacções criativas e inovadoras. 
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Tal passa ainda pela consideração inequívoca de investimentos complementares em áreas como: 

• a intensificação /densificação das redes de telecomunicações metropolitanas, com uma rede 

de alto débito interligando centros universitários, empresas, infra-estruturas tecnológicas, 

assim como actividades de gestão e animação da circulação de informação na rede; 

• a melhoria das condições de produção e distribuição de energia, tanto energia eléctrica como 

gás natural, e a promoção da produção e utilização de energias alternativas e renováveis, no 

sentido da sustentabilidade energética; 

• a intensificação da utilização das novas tecnologias da informação, comunicação e electrónica; 

• a melhoria das condições ambientais da AMP, das relacionadas com as exigidas pelos novos 

parâmetros de funcionamento das actividades económicas de maior valor acrescentado ou 

dirigidas a mercados mais sofisticados, com promoção de medidas voluntaristas de eco-

eficiência para valorização de imagem e eficiência económica, e implementação de planos de 

racionalização energética e utilização de tecnologias limpas; 

• promoção de serviços de valor acrescentado às empresas. 

 

 

2.3.9.3. Tipologia de actuações 

 

Valências e Modelos 

Intensidade em Serviços 
Tecnológicos e Actividades de C&T  

Baixa Média Elevada 

B
ai
xa
 Zona ou Parque Industrial ou 

Comercial 

Centro de Escritórios 

Parques Temáticos: 
Actividades de Elevada 
Intensidade Tecnológica 

M
éd
ia
 

Parques Empresariais 
Temáticos: 

Parques de Distribuição 

Parques englobando Centro 
de Serviços Avançados 

Parques Empresariais 
Temáticos incluindo Infra-
estruturas Tecnológicas 

Parques de 
Ciência & Tecnologia 

In
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d
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m
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Incubadoras Multi-objectivos Business & Innovation Centre Incubadora de Base 
Tecnológica 
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Tipologias da Rede Metropolitana / Parques de Ciência e Tecnologia 

Tipologia Descrição 

Parque de C&T Parque de C&T centrado numa Universidade e englobando um conjunto relevante de unidades 
de I&D, públicas ou privadas, bem como centros de transferência de tecnologia (interfaces) e 
incubação de empresas. 

BIC Espaço condominial englobando uma forte componente de serviços avançados de apoio à 
gestão e com ligações a centros de I&D e a centros de transferência de tecnologia; incubação 
de empresas. 

Incubadora de Empresa 
de Base Tecnológica 

Esta tipologia pode estar acoplada às duas anteriores ou a um Parque Empresarial orientado 
para actividades de elevada intensidade tecnológica e, preferencialmente, integrando algumas 
infra-estruturas tecnológicas. 

 

 

Tipologias da Rede Metropolitana / Áreas de Acolhimento Empresarial 

Tipologia Descrição 

Parque Empresarial Parque empresarial localizado na periferia do espaço metropolitano, com boas acessibilidades, 
vocacionado para actividades de alta e média intensidade tecnológica, incluindo ou articulado 
com facilidades em termos de grandes eventos (congressos, exposições, etc.). 

Parque Comercial Zona comercial com gestão condominial, situada na periferia do centro urbano ou associada à 
criação de uma nova centralidade. Engloba uma componente de grandes superfícies e pode 
estar associada a projectos residenciais e/ou de Centros de Serviços. 

Parque de Distribuição Parque de distribuição com uma forte componente logística mas englobando espaços para 
localização empresarial. 

Centro de Escritórios A oferta de centros de escritórios, quando induzida pelas políticas públicas (política urbana), 
está em regra associada ou à criação de novas centralidades ou à revitalização de zonas 
urbanas (por exemplo, antigas zonas industriais ou portuárias). 

Urban District Espaço condominial para clusterização de actividades criativas. 

 

 

Para a sua prossecução, consideram-se um conjunto de projectos, incluindo a seguinte tipologia de 

operações: 

 

� Parques Empresariais, Parques de Ciência e Tecnologia, e Centros Tecnológicos: 

� Criação, ampliação ou qualificação de parques de ciência e tecnologia 

� Criação, ampliação ou qualificação de espaços de acolhimento empresarial 

� Operações integradas, numa lógica condominial, de ordenamento e acolhimento 

empresarial, abrangendo, por exemplo, as componentes infra-estruturais, de equipamento, 

de logística, de investigação e desenvolvimento e de promoção do acolhimento industrial e 

do ordenamento espacial de actividades em geral. 

� Operações de reordenamento de espaços de elevada concentração industrial e de 

industrialização difusa 
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� Mecanismos e estruturas de gestão integrada e profissional de parques empresariais e 

outras infra-estruturas de acolhimento empresarial; 

 

� Outras Operações: 

� Operações de infra-estruturação com banda larga; 

� Concretização de planos de investimentos relativos ao sistema de abastecimento do gás 

natural (unidades autónomas de gás) 

� Acções de melhoria da eficiência das redes de transporte e de distribuição de electricidade 

(ligação à rede eléctrica de locais de produção de electricidade com base em fontes 

renováveis) 

� Apoio a projectos-piloto de produção (através de fontes renováveis) e de utilização racional 

de energia 

 

 

2.3.10. PE10. Acção Social 

 

2.3.10.1. Âmbito 

 

Em termos de competências das autarquias locais, no que à Acção Social se refere, âmbito do disposto 

no artigo 23.º da Lei 159/99, de 14 de Setembro,” Os órgãos municipais podem assegurar a gestão de 

equipamentos e realizar investimentos na construção ou no apoio à construção de creches, jardins-de-

infância, lares ou centros de dia para idosos e centros para deficientes.” 

 

Por direito próprio, “(…) os municípios integram os conselhos locais de acção social e são 

obrigatoriamente ouvidos relativamente aos investimentos públicos e programas de acção a 

desenvolver no âmbito concelhio.” 

 

Competindo-lhes ainda “(…) a participação, em cooperação com instituições de solidariedade social e 

em parceria com a administração central, em programas e projectos de acção social de âmbito 

municipal, designadamente nos domínios do combate à pobreza e exclusão social”. 
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Numa visão esclarecida e orientada para a coesão social a AMP e os seus municípios integrantes 

reconhecem que só os serviços que respondem a direitos básicos de cidadania e de carácter social 

propiciam igualdade de oportunidades e de paz social. 

 

 

2.3.10.2. Objectivos 

 

Em função da situação diagnosticada, e de acordo com o âmbito definido, os objectivos programáticos 

da AMP para o período 2007-2013, na Prioridade Estratégica Acção Social, são: 

• Concretização de uma rede social, a nível de infância, juventude, idade adulta e idade 

inactiva, profissionalmente, prevenindo e evitando a exclusão social; 

• Prevenção e luta contra a pobreza, a marginalidade e toxicodependência, mediante a 

articulação de um modelo intergeracional de aproximação da população combatendo a 

inactividade, o imobilismo, a dependência e a exclusão social; 

• Estabelecer uma rede social de inclusão para apoiar as comunidades desfavorecidas, 

dependentes e deficientes, assegurando respostas a direitos básicos de carácter social, bem 

como da segurança das pessoas; 

• Promover a integração de pessoas toxicodependentes, imigrantes e seus descendentes; 

• Promover a mobilização dos municípios para adoptarem um plano de eliminação de barreiras 

arquitectónicas. 

 

 

2.3.10.3. Tipologia de actuações 

 

A nível municipal e na articulação dos objectivos propostos como metas de desenvolvimento e 

prioridades da AMP, genericamente, identificadas em termos de conclusões do diagnóstico, 

identificam-se tipologias no que se refere à qualificação da rede de equipamentos sociais dirigidos: 

• À infância e juventude; 

• Ao apoio à terceira idade; 

• À prevenção e luta contra: 

� a toxicodependência, 

� a marginalidade, 

� a exclusão social, e 
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� o alcoolismo; 

• Ao acolhimento de crianças abandonadas e de imigrantes. 

 

Contemplando a necessidade de apoiar as pessoas e famílias mais carenciadas e de promover condições 

que facilitem a compatibilização entre a vida profissional e familiar, incluindo entre outras acções, as 

seguintes: 

• Aumento da capacidade instalada em creches e centros de alojamento para jovens quer em 

risco, quer de integração para a vida activa; 

• Criação de unidades de inserção da vida activa para jovens institucionalizados 

• Aumento do número de lugares em lares de idosos; 

• Aumento de serviços de apoio domiciliário e integrado, este último, para pessoas com 

deficiência – ADI; 

• Novas  valências e vagas criadas em equipamentos sociais para idosos;  

• Aumento dos níveis de integração para pessoas deficientes, em centros de actividades 

ocupacionais; 

• Aumentar o número de unidades de apoio a pessoas integrantes de grupos de risco, tais como: 

toxicodependentes, portadores de HIV-Sida; 

• Criar centros de apoio a imigrantes, com apoio técnico à integração, reconhecimento de 

competências, formação e qualificação. 

 

 

2.3.11. PE11. Riscos Naturais e Tecnológicos 

 

2.3.11.1. Âmbito 

 

A entidade responsável pela prevenção e gestão do risco é a Autoridade Nacional de Protecção Civil, 

que se faz representar nos diversos níveis administrativos e em diversas entidades, sendo usualmente 

coordenados pelas autarquias no âmbito municipal. Todavia, a protecção Civil é uma responsabilidade 

que deve ser partilhada por todos os cidadãos, através de um esforço conjunto de concertação de 

programas de prevenção. A prevenção do risco terá de passar numa primeira etapa pelo conhecimento 

dos riscos a que está sujeito o território, numa segunda etapa pela definição de objectivos para 
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prevenir a ocorrência desses mesmos riscos e minimizar o seu impacto, e numa terceira etapa por um 

plano de acção.  

 

Dada a dimensão populacional de AMP, é fundamental a criação de uma estratégia conjunta de 

prevenção do risco, que integre as autarquias, a população, as entidades públicas e privadas. 

 

A Lei n.º 10/2003, de 13 de Maio, que estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições e 

competências das áreas metropolitanas e o funcionamento dos seus órgãos, confere no seu Artigo 6.º as 

atribuições destes organismos, inscrevendo a Segurança e a Protecção Civil no quadro de acções de 

coordenação de actuações entre os municípios e os serviços da administração central, de entre as áreas 

de actuação para a prossecução dos fins públicos. 

 

 

2.3.11.2. Objectivos 

 

Prevenção de riscos naturais, tecnológicos e sanitários - assegurando a protecção de pessoas e bens 

face a ocorrências de génese natural ou tecnológica, bem como, as condições adequadas de segurança 

sanitária em matéria de alimentação. Pretendem-se concretizar iniciativas inseridas em planos de 

prevenção de riscos naturais, tecnológicos e sanitários (por exemplo, prevenção e controlo de cheias e 

secas, reabilitação e defesa de zonas fluviais, protecção contra a erosão, controlo da poluição fluvial, 

prevenção de incêndios, zonas inundáveis, catástrofes em grandes equipamentos de transportes, 

refinarias, barragens), abrangendo, nomeadamente, a elaboração de planos de intervenção, acções de 

informação e sensibilização, a formação de recursos humanos em gestão de crises, a elaboração de 

manuais de procedimentos, a concepção e implementação de sistemas de informação, vigilância e 

monitorização (do ar, água, resíduos e ruído), acções de I&D específicas, inventários e cartografia das 

zonas de risco, redes de equipamentos, infra-estruturas e veículos de prevenção e combate, e acções 

de cooperação inter-regional. 

 

Após a percepção dos principais riscos a que está sujeita a AMP, foram estabelecidos 3 objectivos 

principais no âmbito do planeamento e gestão do risco:  

 

1. A redução do risco para um nível aceitável, prevenindo a ocorrência dos fenómenos através de 

uma quantificação do grau de risco e de uma gestão proactiva do mesmo, e limitando os 
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possíveis danos (sociais, económicos e ambientais). A formação e a informação da população 

representa aqui um papel fundamental, visto que é a população a primeira a lidar com o 

fenómeno aquando da sua ocorrência.  

 

2. Empenho dos Municípios da GAMP: existe uma consciência generalizada de que cabe aos 

municípios encetar o trabalho ao nível da prevenção do risco e coordenar os esforços juntos das 

entidades públicas e privadas no sentido de mitigar os potenciais danos.  

 

3. Uma resposta eficaz e capacidade de recuperação: nem sempre é possível evitar a ocorrência 

de um fenómeno, pelo que na eminência da sua ocorrência é necessária a existência de um 

mecanismo de resposta imediata de uma forma eficaz, que simultaneamente anule o impacto 

do fenómeno e previna uma ocorrência reincidente do mesmo. Neste âmbito, torna-se 

necessária a criação de um sistema de coordenação eficiente e bem estruturado que defina o 

âmbito de actuação de cada grupo interveniente, e os recursos disponibilizados para o efeito.  

 

 

2.3.11.3. Tipologia de actuações 

 

As actuações a prever nesta área incluem acções imateriais e materiais: 

 

� Acções Imateriais 

a) Estudos, inventariação e cartografia das zonas de risco relevantes, à escala adequada ao 

planeamento de emergência; 

b) Elaboração de planos de emergência de protecção civil; 

c) Acções de divulgação e sensibilização direccionadas para o domínio da protecção civil. 

 

� Acções Materiais 

a) Equipamentos dos agentes de protecção civil, rede de Centros Municipais de Protecção Civil 

e respectivos sistemas de gestão; 

b) Investimento na área das Tecnologias da Informação e do Conhecimento, destinado a 

apoiar e complementar a criação do sistema de informação de protecção civil nacional, 

onde também se incluem as componentes de comunicações, alerta, monitorização e 

localização, de âmbito regional e metropolitano. 
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As tipologias de operações consideram as seguintes componentes: 

 

� Acções Imateriais 

a) Avaliação da susceptibilidade, entendida como a probabilidade de ocorrência de um 

fenómeno perigoso numa dada área; 

b) Avaliação da perigosidade, entendida como a possibilidade de ocorrência de um fenómeno 

perigoso, num determinado período de tempo e numa dada área; 

c) Avaliação da vulnerabilidade, entendida como o grau de perda de um elemento ou 

conjunto de elementos expostos (pessoas, bens ou ambiente) a um perigo de determinada 

magnitude; 

d) Avaliação de risco, entendida como probabilidade de ocorrência de um fenómeno perigoso 

e respectiva estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens ou ambiente, expressas 

em danos corporais e/ou prejuízos materiais, directos ou indirectos; 

e) Criação e revisão de planos de emergência de âmbito municipal; 

f) Estudos e criação de instrumentos de âmbito regional e municipal, destinados a suprir as 

lacunas existentes tanto na área da protecção civil, como na identificação de forma 

sistemática e à escala adequada, dos diferentes riscos do território; 

g) Divulgação e sensibilização no domínio da protecção civil, de âmbito regional e municipal, 

com o intuito de melhorar o grau de conhecimento e de preparação da população no que 

respeita aos riscos a que está exposta. 

 

� Acções Materiais 

a) Criação, remodelação e ampliação da rede de Centros Municipais de Protecção Civil e 

respectivos sistemas de gestão; 

b) Aquisição de veículos para operações de socorro de protecção civil; 

c) Aquisição de equipamentos operacionais de protecção civil, para os corpos de bombeiros e 

serviços de protecção civil municipal; 

d) Reforço da arquitectura e desenvolvimento do sistema de informação de protecção civil 

nacional, incluindo as vertentes de comunicações, alerta, monitorização e localização, ao 

nível regional e sub-regional. 

 



 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 03. Programa de Acção | Abril 2008 

 pág. 80 / 148 

 

 

3 - Projectos Indicativos da AMP 
 

 

3.1. Enquadramento 

 

A avaliação da impôrtancia dos projectos para o desenvolvimento da Área Metropolitana do Porto (AMP) 

seguiu uma classificação em termos de impacto, dada por definição metropolitana, e em termos de 

atribuição de níveis de relevância aos projectos, por definição municipal. Assim, para efeitos da 

classificação dos projectos, e da atribuição de níveis de relevância, foram considerados os seguintes 

patamares: 

 

Relevância: 

1. Extremamente Relevante; 

2. Muito Relevante;     (definição municipal) 

3. Relevante. 

 

Para efeitos de classificação em termos de níveis de impacto apresentam-se as tipologias: Projectos 

Estruturantes (PE), Projectos de Interesse Metropolitano (PIM) e Redes de Serviços Públicos Colectivos 

(RSPC), com as suas redes componentes, e que consubstanciarão a organização tipológica do Programa 

de Acção e do Plano de Investimento: 

 

Níveis de Impacto: 

• Projecto Estruturante 

• Projecto de Interesse Metropolitano;  (definição metropolitana) 

• Rede de Serviços Públicos Colectivos. 

 

A identificação, classificação e enquadramento dos projectos vem sendo levantada segundo a 

construção e preenchimento de Fichas de Projecto que registam as informações relevantes para a 

consideração das intenções de investimento dos municípios nas prioridades estratégicas 

consensualizadas em sede de concertação metropolitana. 
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3.2. Projectos Estruturantes 

 

A natureza destes projectos apresenta um número restrito de operações, suficientemente integradores 

e transversais, susceptíveis de explicitar as grandes prioridades estratégicas –numa lógica de 

concentração de esforços e meios– e de exprimir, também, as principais motivações e compromissos 

em matéria da mudança ambicionada. 

 

São os projectos susceptíveis de provocarem rupturas com a situação existente e as tendências de 

desenvolvimento “instaladas”, conduzindo às mudanças no sentido da construção do modelo de 

território desejado. 

 

No caso da Área Metropolitana do Porto definem-se 5 Projectos Estruturantes, ainda que alguns deles 

sejam de responsabilidade do Poder Central: 

• TGV – rede ferroviária  

• Aeroporto 

• Fecho da Rede Rodoviária 

• Metro do Porto  

• Terminal de Cruzeiros do Porto (Leixões) 

 

 

3.2.1. Refer /TGV – rede ferroviária  

 

A Rede de Alta Velocidade afigura-se como um projecto estruturante no panorama de integração 

ibérica, e por sua vez de internacionalização, importante pela sua capacidade de oferecer serviços 

competitivos capazes de conquistar importantes sectores de mercado, para a integração das infra-

estruturas de transporte reconhecidas de interesse europeu para assegurar a livre circulação de 

pessoas e bens, favorecer a sustentabilidade dos modelos de crescimento em termos sociais, 

ambientais e territoriais, e pode ainda desempenhar um papel contribuinte para o processo de coesão 

social e económico. 

 

A AMP tem neste particular um posicionamento determinante no papel inter-relacional nas ligações que 

estão previstas, entre Lisboa-Porto e Porto-Vigo, jogando um papel essencial de rótula e inter-face 

entre a AMP/Norte de Portugal e a Galiza, numa euro-região que comporta 3,5 milhões de habitantes, 
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pelo que a implementação da rede de alta velocidade ferroviária se assume como um projecto 

estruturante para a AMP e para toda a Região Norte. 

 

A passagem do TGV pelo Porto é um facto incontornável, implicando, provavelmente, a construção de 

uma nova ponte, bem como de uma estação no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. A partir daqui, 

estando este local a cerca de 90 km da fronteira com a Galiza, onde se prevê que o comboio de alta 

velocidade possa chegar em 2009, impõe-se garantir uma ligação rápida e eficaz entre estes dois 

pontos, potenciando para o Aeroporto do Porto um aumento significativo da sua área de influência. Se 

acrescentarmos a este facto, os investimentos previstos para o Porto de Leixões, onde se impõe a 

urgência da construção de um terminal de passageiros, e para as novas plataformas logísticas na AMP, 

parece evidente a concretização da construção da ligação ferroviária rápida, em sistema misto de 

carga e passageiros, como a forma lógica de ligar a economia das duas regiões. 

 

 

3.2.2. Aeroporto Sá Carneiro 

 

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro é uma porta privilegiada para a AMP e para todo um hinterland que 

cobre vasta área da Região Norte, da Região Centro e da Galiza. Tem vindo a passar por alterações 

estruturais, que visam aumentar a capacidade operacional desta infra-estrutura, a qual detém 

presentemente a capacidade para processar até 6 milhões de passageiros por ano, tendo sido 

reconhecido como o melhor aeroporto da Europa em 2006. 

 

Entretanto mostra-se importante induzir a captação de fluxos de tráfego de passageiros para o qual é 

necessário continuar a desenvolver estratégias agressivas de captação de passageiros e carga. 

 

No sentido de constituir um factor acrescido de desenvolvimento da AMP e da Região, o Aeroporto 

pretende apostar no desenvolvimento de um Centro Logístico de Carga Aérea para implementação de 

agentes na actividade de transporte de carga expresso. 

 

Ademais, visa-se que o Aeroporto, para além de constituir uma plataforma internacional de passageiros 

e de carga, esteja dotado de condições e meios adequados para a prestação de serviços de qualidade e 

de referência que lhe permitam acompanhar de forma empenhada, os esforços da AMP e da Região no 

desenvolvimento das diversas valências comerciais, industriais, logística e de serviços, com especial 
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enfoque no desenvolvimento turístico da região do noroeste peninsular, e reforçar o seu papel de 

vector essencial na dinamização da área económica e das populações envolventes. 

 

 

3.2.3. Fecho da Rede Rodoviária 

 

O fecho da rede rodoviária evidencia a necessidade de afastar dos eixos actuais o tráfego rodoviário de 

travessia simples do centro da AMP, o que torna imperiosa a conclusão do IC24, bem como das ligações 

ao IC1. 

 

Em complemento, é fundamental articular internamente a AMP na sua rede de estradas em pontos 

críticos, promovendo a coesão territorial e garantindo uma acessibilidade interna mais homogénea, aos 

centros e aos espaços de protecção ambiental, nomeadamente concretizando a ligação de Arouca ao nó 

da Feira, das variantes às EN14 e EN104 na Trofa e Santo Tirso, IC29 e suas ligações em Gondomar, 

construção da A32 S. João da Madeira - Feira - Carvalhos, ER327 Ovar (IC1) - S. João da Madeira (IC2) e 

o plano integrado de acessibilidades de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, e a Reabilitação da Estrada 

da Circunvalação. 

 

 

3.2.4. Metro do Porto  

 

O Metro do Porto concilia as necessidades de mobilidade com os imperativos de segurança, respeito 

pelo ambiente e responsabilidade social. Conceitos inseparáveis do desenvolvimento sustentável - uma 

melhor qualidade de vida para todos, no presente e nas gerações futuras. Nesta perspectiva, veio 

introduzir definitivamente os conceitos de mobilidade sustentável e de intermodalidade, cujas 

prioridades integram a acessibilidade e a qualidade do transporte e o conforto dos passageiros, com 

particular ênfase nas pessoas com mobilidade reduzida.  

 

A visão dos vários meios de transporte como um todo, e não individualmente, pressupõe interfaces 

inteligentes entre eles, com vista a assegurar mobilidade óptima e uma distribuição de tráfego mais 

equilibrada. Este conceito – conhecido como intermodalidade –, é definido e construído de forma a 

garantir que um passageiro chegue seguro, mudando, se necessário, de um meio de transporte para 
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outro, e que seja eficiente ao propósito de cada etapa. O Metro do Porto, graças à sua ligação com a 

rede ferroviária, com as redes de autocarros de operadores públicos e privados, com parques de 

estacionamento automóvel e com o aeroporto, proporciona aos seus utentes a intermodalidade posta 

em prática. 

 

Um projecto vanguardista como o metropolitano ligeiro de superfície foi desenvolvido para combinar as 

vantagens do funcionamento dos sistemas de metro convencionais, com as vantagens da acessibilidade 

e do conforto emocional do transporte público de superfície. E é o facto de se ter desenvolvido para 

interagir directamente com a cidade que faz com que haja uma fortíssima componente de integração 

urbana que ultrapassam os aspectos arquitectónicos das infra-estruturas do próprio sistema. 

 

No caso da rede do Metro do Porto, os mais de 77 quilómetros de traçado da primeira fase - que são, 

por si só, um grande desafio em termos de dimensão global do projecto -, têm a ainda a 

particularidade de integrar três tipos de abordagens distintas. Tem, fundamentalmente, o traçado de 

superfície em cidade, típico dos outros sistemas de metro ligeiro, requalificando e reabilitando ruas, 

avenidas e praças e abrindo de raiz novas vias estruturantes.  

 

No entanto, à medida que as necessidades de mobilidade aumentam, toda uma série de problemas são 

evidenciados: congestionamento, infra-estruturas inadequadas, poluição e ruído e dependência de 

recursos não renováveis; que tornam prementes a adopção e incremento de uma mobilidade mais 

sustentável, tal como a que é protagonizada pelo Metro do Porto. 

 

Neste contexto, assume-se como preponderante para o reforço da mobilidade sustentável na AMP, a 

consolidação da rede do Metro do Porto, com a construção do troço ISMAI-Trofa, Boavista - Matosinhos, 

Estádio do Dragão - Gondomar, extensão da linha de Gaia até Laborim, criando aqui um novo interface 

de transportes, e prolongamento da linha do Hospital de S. João até à Maia. A segunda fase da 

expansão do Metro do Porto deve também entrar, desde já, em fase de estudo de implementação. 

 

 

 

3.2.5. Terminal de Cruzeiros e Porto de Recreio (Leixões) 

 

Turismo de Cruzeiros 
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O Turismo de Cruzeiros constitui o segmento da indústria turística que, a nível mundial, maiores taxas 

de crescimento tem vindo a registar ao longo da última década. Neste período assistiu-se a um 

aumento do número de passageiros de 3,6 milhões para 13,7 milhões. As previsões para o sector 

apontam para a manutenção desta tendência de crescimento, estimando-se que em 2010 se atinjam os 

17 milhões de passageiros. 

 

Ao posicionar-se na frente atlântica, a localização do Porto de Leixões apresenta um elevado potencial 

para o desenvolvimento da actividade de cruzeiros, na qual pode explorar o papel de articulação entre 

os circuitos do Mediterrâneo e os do Norte da Europa, e com a crescente tendência para o 

aparecimento de circuitos de menor duração (4 e 5 dias), podendo afirmar-se como destino de um 

hinterland turístico com uma oferta valiosa e distintiva como o Porto /Norte de Portugal, sendo um 

contributo decisivo para alavancar o crescimento das dinâmicas turísticas na AMP e na Região Norte, 

através da construção de um terminal /cais para navios de cruzeiros, permitindo a acostagem de navios 

até 300m com fundos a -10m, Z.H., e do Edifício de Estação de Passageiros, com diversas valências 

para navios em escala e turnaround, que integra ainda um piso comercial e um piso de restauração 

com palco/terraço e bancada exteriores na cobertura. 

 

Porto de Recreio 

 

A náutica de recreio tem apresentado uma dinâmica considerável de crescimento nas últimas décadas, 

tanto no número de praticantes como no número de embarcações. Este crescimento vai-se 

repercutindo numa maior procura por locais de estacionamento, registando-se, a nível nacional e 

internacional, uma situação generalizada de escassez de postos de amarração. 

 

Leixões dispõe de um contexto de oportunidade para desenvolver uma oferta com perfil de qualidade, 

que se distinga de outras ofertas existentes, e que se torne num ponto de referência para os 

praticantes desta actividade. 

 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões propõe um Porto de Recreio Náutico para 

300 embarcações, com zona seca e serviços mínimos de apoio às embarcações e espaços de 

conveniência e funções de apoio aos tripulantes e navegantes. 
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Espaços complementares de cariz urbano 

 

Recentemente tem vindo a assistir-se a um significativo aumento do apreço e procura do público pelas 

actividades de lazer, recreio e animação, pelos espaços de restauração e de comércio de referência. 

Neste âmbito, destacam-se inúmeras operações de intervenções em frentes de água e, mais 

especificamente, na aproximação entre portos e cidades. 

 

Para fortalecer o papel da nova marginal como espaço de lazer e animação o Porto de Leixões propõe a 

criação no espaço portuário de oferta comercial especializada de restauração que contribua para 

reforçar a tradição de bem comer e de espaços de animação e lazer que possibilitem aos residentes 

visitantes e turistas gozarem deste espaço privilegiado, bem como de uma envolvente urbana e 

paisagística únicas. 

 

 

3.3. Projectos de Interesse Metropolitano 

 

Os Projectos de Interesse Metropolitano agregam um conjunto de intervenções que são contribuintes 

para a estratégia e os objectivos traçados, e têm impacto metropolitano, e que se referem de forma 

evidente a acções que se situam num patamar inter-municipal, quer pelos serviços que colocam à 

disposição, quer pelas escalas, raios de influência, bem como pelo papel catalisador e disseminador de 

dinâmicas que se pretendem induzir para alavancar o desenvolvimento da região. 

 

Cabem neste âmbito os seguintes projectos: 

• Promoção Turística da Marca “Porto” 

• Centro Hospitalar do Porto e Centro de Reabilitação do Norte 

• Mobilidade Metropolitana 

• Espaços Metropolitanos de Excelência Urbana 

• Certificação a 100% dos Serviços Autárquicos 

• Parques Metropolitanos 

• Recursos Endógenos Renováveis 

• Cobertura a 100% de Abastecimento de Água e Saneamento 

• Recolha, Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos 
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• Parques de Ciência e Tecnologia, Parques Tecnológicos e Parques Empresariais Estruturantes 

• Rede de Telecomunicações de Alto Débito / Rede Integrada de Banda Larga 

• Plano Metropolitano de Protecção Civil 

 

 

3.3.1. Promoção Turística da Marca “Porto” 

 

O robustecimento da “Marca Porto” e do “Destino Porto”, como motores da AMP e sua envolvente, 

deverão constituir uma aposta clara na promoção da região e na rentabilização dos recursos turísticos 

de toda a região, em articulação com outras regiões de turismo. A AMP tem condições suficientes para 

atrair muito mais turistas do que os actuais, através de uma boa promoção dos seus aspectos culturais, 

científicos, históricos e de lazer, no âmbito de uma estratégia que visa a sua promoção como um 

destino de excelência na realização de congressos internacionais, nas áreas da cultura e da ciência, na 

gastronomia, no golfe e no turismo sénior ligado à saúde. 

 

O grande objectivo para o período 2007-2013 consiste no crescimento em quantidade e valor do 

Turismo nacional e internacional na AMP, apostando na diversificação dos produtos, no aumento das 

taxas de ocupação e na redução da sazonalidade, potenciando a dinamização da actividade económica 

e a projecção da sua imagem a nível nacional e internacional, baseado nas principais linhas de força da 

aposta no Turismo e no desenvolvimento da sua oferta como âncora da revitalização, incluindo: 

• Turismo cultural, do conhecimento e profissional; 

• Desenvolvimento de negócios e actividades económicas associados ao turismo; 

• Posicionar o Porto como plataforma de uma ampla região, englobando a oferta turística no 

Gerês, Minho e Douro, a oferta turístico-religiosa de Braga e turístico-patrimonial de 

Guimarães, e ainda de produtos turísticos como o Vinho – Porto, Douro e Verde; 

• Oferta cultural e de lazer, de carácter permanente e contemporânea, mas ancorada na 

identidade da região e nas suas tradições. 

 

Ao aumento do número de visitantes e turistas, deverá também estar ligada o desenvolvimento da 

actividade económica, promovendo-se a inovação e o empreendedorismo no sector, nomeadamente na 

sua sustentabilidade económica, social e ambiental, na aposta em novos negócios ligados à área do 

turismo, suportada na formação e qualificação dos recursos humanos do sector. Só assim se conseguirá 
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aumentar decisivamente a qualidade do serviço prestado e os níveis de eficiência, eficácia e 

produtividade. 

 

Este conjunto de objectivos deverão estar associados à criação, produção e distribuição de produtos 

turísticos de referência que, aproveitando os recursos endógenos do território facilitem a percepção de 

quem visita e estruturem a resposta de quem oferece, contemplando um espaço de recepção 

“Welcome Center” no Porto. 

 

Em resumo, a aposta na Promoção da Marca “Porto” - abrangendo, designadamente, acções de 

promoção turística, quer no mercado nacional quer no mercado internacional, dirigidas aos segmentos 

de procura potencial dos principais produtos turísticos (turismo de negócios, turismo urbano, turismo 

de natureza e aventura, turismo rural, enoturismo, turismo de saúde e turismo histórico cultural). 

 

 

3.3.2. Centro Hospitalar do Porto e Centro de Reabilitação do Norte 

 

Prosseguindo o desafio da qualificação das condições de acesso à saúde, e na melhoria e 

disponibilização da transversalidade das valências médicas, assumem-se como projectos de interesse 

metropolitano o investimento em dois projectos essenciais para a colmatação de necessidades 

equipamentais e de novas possibilidades de atendimento aos cidadãos da AMP e áreas envolventes, 

tratando-se de valências com alcance supra-metropolitano. 

 

Estes investimentos referem-se à qualificação e ampliação do Centro Hospitalar do Porto, e à 

construção do Centro de Reabilitação do Norte, em Vila Nova de Gaia. 

 

 

 

 

 

Centro Hospitalar do Porto 
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Com a necessidade de reestruturação e qualificação de um conjunto de valências, nos equipamentos de 

saúde, foi recentemente constituído o Centro Hospitalar do Porto (CHP), que reúne o Hospital de Santo 

António, a Maternidade Júlio Dinis e o Hospital de Crianças Maria Pia. 

 

A proposta prevê que o CHP fique instalado na Maternidade Júlio Dinis, no Hospital de Santo António e 

numa estrutura a construir, de raiz, em terrenos do antigo Centro de Instrução de Condutores-Auto do 

Porto (CICAP). 

 

De acordo com a proposta apresentada, a Maternidade Júlio Dinis e os equipamentos envolventes a 

edificar irão absorver praticamente todas as consultas em ambulatório e o internamento em obstetrícia 

e ginecologia, ficando o Hospital de Santo António com o internamento pediátrico. 

 

O projecto de constituição e qualificação do CHP contempla a melhoria das actuais instalações da 

maternidade, a construção do edifício nos terrenos do CICAP para as consultas e montagem do sistema 

de ambulatório e cirurgia numa actual dependência do Santo António. A nova unidade funcional deverá 

ficar concluída em Março de 2010. 

 

Centro de Reabilitação do Norte 

 

Uma das carências com que a população da Região Norte se depara tem a ver com a falta de estruturas 

capazes de responder a necessidades no âmbito da Medicina Física e de Reabilitação. Perante tal 

situação, e de forma a poder ser dada uma resposta a esta necessidade, será criado o Centro de 

Reabilitação do Norte. 

 

O futuro Centro de Reabilitação do Norte terá uma vocação assistencial, formativa e de investigação 

social e profissional, e será criado no local onde funcionava o antigo Sanatório Marítimo do Norte, com 

uma capacidade de internamento de 100 camas, divididas entre reabilitação geral, pediátrica, de 

lesões musculares e de acidentes vasculares cerebrais. 

 

Esta unidade terá oito gabinetes para consultas externas, com capacidade para realizar 22 mil 

consultas anuais em especialidades como medicina física e de reabilitação, neurologia, ortopedia e 

traumatologia, reumatologia, medicina interna, cirurgia plástica e psiquiatria. 
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O centro disporá ainda de ginásios de fisioterapia e de reabilitação pediátrica, cabinas para 

electroterapia, massoterapia e cinesiterapia respiratória, além de gabinetes para terapia da fala e 

neuropsicologia, entre outras áreas. 

 

O CRN terá ainda instalações apropriadas para hidroterapia, entre as quais uma piscina e um tanque de 

marcha. 

 

 

3.3.3. Conectividade do Sistema Urbano Metropolitano 

 

A conectividade do sistema urbano metropolitano necessita de ser incrementada para obter melhores 

níveis de mobilidade, capilaridade e segurança nas redes rodoferroviárias de ligação inter-

metropolitana. Uma maior fluidez nos fluxos de comutação interurbano carece de um desenvolvimento 

integrado e articulado dos vários modos de transporte colectivo. Esta perspectiva integrada e 

articulada é, assim, igualmente indispensável para consolidar uma armadura que ligue as principais 

cidades entre si, alargando, por esta via, o mercado potencial dos principais núcleos do sistema urbano 

metropolitano.  

 

O domínio de intervenção em termos de projectos de interesse metropolitano abrange as operações 

relativas a acessibilidades e transportes nacionais, regionais e metropolitanos que concorram para 

melhorar a circulação de pessoas e de mercadorias, promover a coesão territorial, qualificar e integrar 

os espaços regionais, reforçar a competitividade empresarial e a articulação urbana, nomeadamente: 

• Melhorar a mobilidade, as acessibilidades e os transportes aos centros urbanos e a outros locais 

estratégicos regionais e metropolitanos; 

• Melhorar a conectividade interna e externa e aumentar a qualificação, ordenamento e coesão 

do território; 

• Promover a articulação entre diferentes redes e apoiar o desenvolvimento de modos e meios de 

transporte mais sustentáveis. 

 

3.3.4. Espaços Metropolitanos de Excelência Urbana 
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As cidades e os sistemas urbanos assumem-se como principais suportes da organização da actividade 

das pessoas, das empresas e de outras instituições, relativamente às quais se pretende obter melhores 

níveis de competitividade tanto no quadro nacional como no quadro europeu. 

 

Considerando relativamente estabilizado o crescimento demográfico nos centros urbanos, o principal 

desafio que se coloca é face à inovação e à gestão, ao nível da qualificação do sistema urbano, na 

promoção de todos os aspectos diferenciadores do território urbano e o que de melhor pode ser gerado 

pelos mesmos, de forma a impulsionar um desenvolvimento sustentável do território. 

 

Neste sentido, tal como definido em termos estratégicos, o âmbito de actuação da AMP passa pela 

promoção de intervenções e operações integradas, nos quais os processos de regeneração urbana têm 

vindo a assumir uma importância vital nos espaços associados à cultura urbana e à capacidade de 

atracção e desenvolvimento sustentável dos territórios, tendo em vista a regeneração dos tecidos 

físicos e sociais. 

 

Dada a extrema importância que as cidades assumem no desenho do território e na definição da 

estrutura urbana, a requalificação urbana dos aglomerados surge como um projecto de interesse 

metropolitano. É assim uma preocupação da AMP a promoção de intervenções e operações integradas, 

para a afirmação de espaços metropolitanos de excelência urbana, assente no princípio de que os 

processos de regeneração urbana assumem cada vez mais um papel primordial no dinamismo de 

espaços associados à cultura urbana e no fomento do desenvolvimento sustentável dos territórios. 

 

De acordo com os objectivos para a efectivação de programas integrados, e com as tipologias de acções 

elencadas, desenvolve-se neste ponto a assumpção da regeneração urbana para a constituição de 

espaços metropolitanos de excelência urbana, segundo os seguintes níveis de actuação: 

• Baixa e Centro Histórico do Porto e Centro Histórico de Gaia; 

• Aglomerados urbanos sedes de Concelho e centros urbanos relevantes; 

• Áreas abandonadas, desqualificadas e espaços críticos de desvitalização ou degradação urbana. 

 

 

Baixa e Centro Histórico do Porto e Centro Histórico de Gaia 
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Como realçado no diagnóstico, as áreas da Baixa e do Centro Histórico do Porto e do Centro Histórico 

de Gaia detêm um papel importante em termos económicos, turísticos e culturais para a AMP, e 

apresentam sinais de declínio socioeconómico evidentes, patentes na degradação física do património 

construído, na perda populacional, na crise do comércio tradicional, e de uma forma global no declínio 

da qualidade ambiental urbana. 

 

A regeneração urbana nestas áreas de prestígio, revela-se assim prioritária na criação de uma 

verdadeira centralidade da Baixa e Centro Histórico do Porto e do Centro Histórico de Gaia, passando a 

constituir um centro de excelência e um ex-líbris da AMP, e um pólo de referência nacional e 

internacional, numa integração das vertentes do comércio /serviços /turismo /negócios /habitação e 

cidade, numa perspectiva inovadora. 

 

Aglomerados urbanos sedes de Concelho e centros urbanos relevantes 

 

As sedes de concelho e os centros urbanos de maior dimensão detêm um papel relevante nas áreas 

urbanas: por uma lado ajudam a estruturar a rede urbana, hierarquizando a mesma, e por outro 

funcionam como locais de atracção dos municípios, representando quase como que o cartão de visita 

dos mesmos. Assim, a qualificação de espaços relevantes para a estruturação urbana e das periferias 

urbanas, nomeadamente de sedes de concelho e de centros urbanos relevantes é fundamental para a 

qualificação da própria rede urbana, enquanto elementos constituintes de um conjunto de espaços 

metropolitanos de excelência urbana. 

 

Conscientes desta necessidade, os municípios da AMP apresentam para a consolidação destes espaços 

projectos indicativos que englobam acções no âmbito da qualificação de espaços relevantes para a 

estruturação urbana e das periferias urbanas, criação de equipamentos que reforcem a identidade e a 

referência urbana dos lugares, e propostas de novas centralidades urbanas. 

 

Áreas abandonadas, desqualificadas e espaços críticos de desvitalização ou degradação urbana. 

 

Existem várias áreas, que pelas suas características económicas ou sociais, apresentam uma 

degradação mais ou menos acentuada, como é o caso de bairros críticos, ou de áreas abandonadas ou 

com usos desqualificados. Nestas áreas é fundamental a requalificação urbana, de forma a promover a 
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inclusão e a favorecer o desenvolvimento socioeconómico sem o risco de se criarem guetos de pobreza 

ou de riqueza na malha urbana. 

 

A constituição de espaços metropolitanos de excelência urbana na AMP visam sobretudo revitalizar a 

estrutura urbana do território, reflectindo-se nas dinâmicas sociais, económicas e culturais. A 

promoção da imagem do território é fundamental para alcançar estes objectivos, e poderá advir não só 

dos projectos indicativos entretanto elencados pelos municípios da AMP, mas também das sinergias 

criadas entre eles e de outros que possam surgir. 

 

 

3.3.5. Certificação a 100% dos Serviços Autárquicos 

 

A estratégia da AMP consagra a Modernização da sua Administração Local e a Redução dos Custos 

de Contexto do Serviço Público como uma das suas Prioridades Estratégicas de intervenção segundo a 

qual as autarquias devem constituir exemplo das melhores práticas no sector da administração 

pública, numa perspectiva de carácter instrumental ao serviço de um objectivo maior, que é o de 

transformar a administração em factor de desenvolvimento da sociedade e de competitividade. 

 

Neste âmbito foram definidos nesta Prioridade Estratégica dois níveis de actuação, assumindo a 

certificação a 100% dos serviços autárquicos o relevo de projecto de interesse metropolitano, 

englobando todo o conjunto de acções contribuintes e qualificantes para o processo de certificação, 

enquanto garante dos níveis de qualidade da prestação de serviços aos cidadãos e às empresas 

/instituições. 

 

A implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade, segundo um referencial normativo internacional 

(ISO 9001), e a sua posterior Certificação por uma entidade certificadora acreditada para o efeito no 

âmbito do Sistema Português da Qualidade, possibilitará a aplicação de técnicas e métodos que 

contribuirão para a melhoria dos serviços prestados e para uma permanente procura da melhoria 

contínua dos serviços públicos, permitindo reduzir os custos de contexto e transformar a administração 

em factor de desenvolvimento. 

 

São já várias as Autarquias que têm encetado os seus processos de qualificação dos serviços, e têm 

vindo a proceder à certificação de serviços tais como das Piscinas Municipais, de Departamentos de 
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Gestão Urbanística, do Gabinete de Comunicação, Protocolo e Relações Públicas, dos Gabinetes do 

Munícipe e de Gabinetes Municipais de Atendimento, das Biblioteca Municipais, de Divisões de Turismo, 

e do Ambiente. Todavia, e dados os inúmeros departamentos municipais, é difícil avaliar o ponto de 

situação em todos os municípios, sendo apenas de ressalvar que nenhum município tem os serviços 

todos certificados. 

 

 

Quadro 6. Serviços certificados (identificados segundo levantamento efectuado junto dos Municípios da AMP). 
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Todos                 0 

Nenhum 1         1 1      3 

Certificados   3* 4  39  1*     5   1 49 

 

 

Assim, na sequência dos objectivos gizados, e perante a situação patente no quadro atrás transcrito, 

consubstancia-se a importância da actuação nesta prioridade estratégica, no sentido da modernização 

e qualificação dos serviços autárquicos, tendo como meta, para o horizonte do programa de acção, que 

os municípios da AMP concluam o processo de certificação de todos os seus serviços. 

 

Para tal, os municípios, para além de terem já evidenciado alguns casos exemplares, têm vindo 

também a elencar um conjunto de projectos indicativos em matérias contribuintes para os processos 

de modernização e certificação, incluindo: 

• Qualificação e simplificação do atendimento dos serviços públicos aos cidadãos e às empresas; 

• Racionalização dos modelos de organização e gestão da Administração Pública; 

• Actuações no domínio da administração em rede. 
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3.3.6. Parques Metropolitanos 

 

Promover o desenvolvimento integrado de comunidades sustentáveis, na dupla vertente ambiental e 

inclusiva e numa perspectiva intergeracional é um imperativo desta geração para com as gerações 

futuras. Igualmente é exigível a preservação de recursos naturais e seus ecossistemas, em termos de 

fauna e flora, e a qualificação ambiental, por meio de uma intervenção activa e estruturada no sentido 

de prosseguir a conservação da natureza, de espécies, bem como dos espaços protegidos e integrantes 

da Rede Natura, Sítios e outros, que sem estarem qualificados, poderão estar acessíveis e constituir o 

património comum, que há-de unir gerações. 

 

Igualmente acções dirigidas à conservação de espécies, em especial das que se encontram com o 

estatuto de prioritárias e de conservação, implicam intervenções específicas em termos de nidificação 

e no sentido de atrair a sua visitação. Umas e outras integram acções de gestão que visam a 

conservação da natureza e da biodiversidade quer nas áreas classificadas, bem como a sua valorização. 

 

No quadro da visão estratégica traçada para a AMP, prosseguindo um território ambientalmente 

qualificado, os municípios entendem ser fundamental a dinamização de acções que permitam 

prosseguir níveis de qualidade superiores para estes espaços, que poderão, para além da protecção da 

natureza ser produtores de procura turística e de lazer, apresentando-se como geradores de valor 

patrimonial e de oportunidades, designadamente pela adesão das pessoas a experiências concretas de 

utilização do património natural. 

 

Reflectindo estas preocupações, e assumindo o papel dinamizar que lhe entende caber nesta matéria, 

a AMP assinou com o ICETA (Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares) da 

Universidade do Porto através do CIBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 

Genéticos), em 5 de Novembro de 2007, um Protocolo de Colaboração para a elaboração de um 

projecto de desenvolvimento de uma rede de parques metropolitanos, que contempla: 

• Levantamento e caracterização de sítios incluindo Inventário bibliográfico e cartográfico, 

trabalho de campo, realização de inquéritos, elaboração de fichas por sítio e fornecimento de 

conteúdos relativos ao projecto para um portal a alojar em www.amp.pt;  

• Definição de um programa de acção em função de tipologia de sítio incluindo a definição de 

Tipologias de parques (valor patrimonial, valor de oportunidade), Linhas Programáticas, Acções 
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prioritárias e Elaboração de Cadernos de Encargos para sítios identificados como acções 

prioritárias. 

 

A Rede de Parques Metropolitanos, pela sua importância na estruturação do sistema territorial da AMP, 

é um projecto de interesse metropolitano, para o qual será elaborado num programa de acção 

especifico que explicitará os espaços que integrarão esta rede, e as acções prioritárias a levar a cabo 

para a sua constituição e valorização, sem prejuízo do levantamento prévio efectuado pelos municípios 

de espaços passíveis de integração, e da identificação de projectos indicativos para a sua qualificação 

e valorização, que integram a título exemplificativo o presente programa de acção. 

 

 

3.3.7. Recursos Endógenos Renováveis 

 

No sentido de contribuir para incrementar a protecção do ambiente e a elevação dos padrões de 

qualidade de vida dos cidadãos residentes nos municípios que integram a AMP, consagra-se também 

como projecto de interesse metropolitano os recursos endógenos renováveis, considerando três linhas 

de actuação: 

• RER-Biodiesel - Valorização Energética dos Óleos Alimentares Usados (OAU); 

• RER-R3M - Recolha, Recuperação e Reutilização de Materiais; 

• RER-SAEP - Sustentabilidade Ambiental das Explorações Pecuárias. 

 

RER-Biodiesel - Valorização Energética dos Óleos Alimentares Usados (OAU); 

 

A valorização energética dos óleos alimentares usados (OAU) permite, não só criar melhores condições 

para um adequado escoamento destes resíduos, como também disponibilizar um combustível que, na 

sua utilização, apresenta vantagens, tanto a nível económico e social, como a nível ambiental e 

energético. Para utilização do biodiesel em motores convencionais a gasóleo, não são necessárias 

modificações nos motores e o biodiesel mantém as performances idênticas à do gasóleo de origem 

mineral. 

 

A Directiva Europeia 2003/30/CE, de 8 de Maio, relativa à promoção da utilização de biocombustíveis 

ou de outros combustíveis renováveis nos transportes, determina que os Estados-Membros deverão 
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assegurar a incorporação de 2% de biocombustíveis em toda a gasolina e gasóleo utilizados nos 

transportes até final de 2005 e 5,75% até ao final de 2010, no contexto da diminuição de emissão de 

gases com efeito de estufa. O Governo anunciou, em Janeiro de 2007, uma nova meta para 

incorporação de biocombustíveis na gasolina e gasóleo, de 10% para 2010. 

 

Para isso, a AMP em colaboração com a LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do 

Grande Porto, vai definir e implementar uma estratégia de actuação na área dos biocombustíveis que 

engloba a recolha e o tratamento dos óleos alimentares usados, a produção de biodiesel e o 

abastecimento das frotas municipais com este combustível (biodiesel). A AMP pretende englobar neste 

projecto os municípios da AMP, abrangendo não só o sector HORECA (hotéis, restaurantes e cantinas), 

mas também a recolha dos OAU das habitações familiares. 

 

A Ideia base – Projecto piloto passa por implantar pelo menos uma unidade de valorização de óleos 

alimentares usados, de forma a permitir o ciclo completo de produção e utilização, com qualidade 

assegurada, do biodiesel como combustível substituto do gasóleo convencional. Este projecto tem 

elevada valia ambiental permitindo potenciar a reciclagem destes resíduos, produzir um combustível 

menos poluente e reduzir os custos de manutenção da frota automóvel da LIPOR e das autarquias. 

 

RER-R3M - Recolha, Recuperação e Reutilização de Materiais 

 

A actuação no âmbito dos recursos endógenos renováveis engloba a Recolha, Recuperação e 

Reutilização de Materiais, envolvendo veículos em fim de vida, ferro velho, outras máquinas, 

excedentes e materiais industriais, sucatas e excedentes de construção civil. 

 

Esta linha de actuação tem como objectivo eliminar e/ou requalificar depósitos de materiais, cujos 

locais se encontram descaracterizados e sem condições aceitáveis para o efeito. 

 

RER-SAEP - Sustentabilidade Ambiental das Explorações Pecuárias 

 

Considerando o interesse estratégico da AMP em apoiar a Fileira da Produção de Leite, tem vindo a ser 

dinamizado o projecto para ideias visando garantir a Sustentabilidade Ambiental das Explorações 

Pecuárias, nomeadamente no que concerne à Gestão de Efluentes. 
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Um conjunto de propostas seleccionadas foram apresentadas numa sessão de trabalho que contou com 

a presença, para além dos proponentes, de representantes das Autarquias da AMP, das Cooperativas de 

Produtores de Leite, da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, de Universidades, etc.  

 

O desenvolvimento dos trabalhos com vista ao projecto final de intervenção vai continuar sob a 

coordenação de uma equipa multidisciplinar a nomear pelo Conselho Metropolitano de Vereadores do 

Ambiente. 

 

 

3.3.8. Cobertura a 100% de Abastecimento de Água e Saneamento 

 

Completar a rede de águas e saneamento, como serviço básico essencial e proceder à renovação de 

algumas estruturas obsoletas, constituem o projecto de interesse metropolitano no âmbito do 

abastecimento de água e saneamento na AMP, providenciando um conjunto de acções e investimentos 

no sistema estruturante que permitam satisfazer quantitativamente e qualitativamente os níveis de 

atendimento, tendencialmente possibilitando servir toda a população do território. 

 

Apesar dos avanços prosseguidos em soluções multimunicipais e municipais integradas na vertente em 

«alta», importa prosseguir e aprofundar no período 2007-2013 uma estratégia que responda de forma 

coordenada aos problemas com que, embora em alguns casos já em menor escala, o sector ainda se 

debate, e que são de natureza estrutural, operacional, económica, financeira e ambiental. 

 

A política a prosseguir deverá resolver o problema de fundo, em termos de sustentabilidade do sector, 

que passa pelo preço justo da água, que há-de permitir cobrir os custos do serviço através de tarifas 

socialmente aceitáveis e escalonadas, assegurando desta forma um uso eficiente. A estratégia para o 

período 2007-2013 propõe-se responder a esta questão, assumindo como prioridade incontornável a 

criação de condições para a cobertura integral dos custos do serviço, como forma de garantir a 

sustentabilidade do sector enquanto obrigação imperiosa perante as gerações futuras. 

 

A integração territorial e funcional dos sistemas municipais vizinhos, há-de potenciar economias de 

escala e de gama para superação da escassez dos recursos disponíveis ou a disponibilizar para o sector, 

de modo a ser possível a conclusão e expansão da vertente em “alta” e à continuação da infra-
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estruturação da designada vertente em “baixa”, com especial incidência nos investimentos visando a 

articulação entre ambas as vertentes. 

 

Em termos de rede de saneamento de águas residuais, e como se verifica no quadro seguinte, os níveis 

de atendimento da população servida por estações de tratamento de águas residuais evidencia 

situações precárias e necessitadas de intervenções para aumentar os níveis de serviço, e por essa via 

garantir o incremento da qualidade ambiental, pela rejeição no meio ambiente de efluentes tratados. 

 
 

Quadro 7. População servida por estações de tratamento de 

águas residuais (%) por Localização geográfica (2005). 

        Localização geográfica % 

        Arouca 30 

        Espinho 98 

        Gondomar 65 

        Maia 98 

        Matosinhos 70 

        Oliveira de Azeméis 22 

        Porto 72 

        Póvoa de Varzim 2 

        Santa Maria da Feira 8 

        Santo Tirso 46 

        São João da Madeira 100 

        Trofa 30 

        Vale de Cambra 70 

        Valongo 95 

        Vila do Conde 10 

        Vila Nova de Gaia 92 

População servida por estações de tratamento de águas residuais (%) 

por Localização geográfica - Anual; INE, Inquérito ao Ambiente. 

Caracterização do Saneamento Básico 

 
 
Neste sentido, para prosseguir o objectivo da AMP de se aproximar tendencialmente dos níveis de 

universalização no atendimento, deverão ser implementados um conjunto de projectos, cujos 

municípios têm vindo a listar no quadro das suas necessidades de elevar os padrões de vida e de 

serviço, contando com intenções indicativas de investimento. 
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3.3.9. Recolha, Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

O balanço da aplicação do PERSU é positivo, com o encerramento das lixeiras, a criação de sistemas 

multimunicipais e intermunicipais de gestão de RSU (sistemas plurimunicipais), a construção de infra-

estruturas de valorização e eliminação e a criação de sistemas de recolha selectiva multimaterial. 

 

No entanto, com o novo Regime Geral da Gestão dos Resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 178/2006, de 5 de Setembro e a percepção da necessidade de uma reflexão sobre a estratégia a 

adoptar tendo em vista o cumprimento dos objectivos comunitários no sentido de desvio de resíduos 

urbanos biodegradáveis de aterro, a necessidade de assegurar o cumprimento dos objectivos de 

reciclagem e valorização, decorrentes das Directivas comunitárias e da legislação nacional, bem como 

dar cumprimento ao objectivo da AMP no sentido de transformar o seu território ambientalmente 

sustentável, será necessário começar pela prevenção da sua produção, bem como pela optimização das 

redes de recolha selectiva multimaterial e de triagem, melhorando ainda a gestão de resíduos 

perigosos presentes no fluxo de resíduos sólidos urbanos. 

 

Não será de menor importância a instalação de sistemas de informação e monitorização associados às 

redes de recolha. Igualmente acções e investimentos dirigidos para o reforço das infra-estruturas de 

valorização orgânica de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) bem como Unidades de Valorização 

Energética do Biogás de Aterros, terão de ser assumidos como prioritários e de interesse 

metropolitano, na decisão do seu financiamento. 

 

Serão prioridades a Concepção e Construção de um novo Centro de Valorização Multimaterial de 

resíduos dotado de linhas de triagem automáticas de materiais, a instalação de uma 3ª linha para a 

Central de Valorização Energética de Resíduos, os novos projectos de recolha selectiva, bem como a 

implementação de políticas de prevenção na produção de resíduos e de consumo sustentável. 
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3.3.10. Sustentabilidade e Eficiência Energética 

 

O crescimento sustentado corresponde a um eixo fundamental na estratégia da AMP, suportado em 

valores de uma economia competitiva, capaz de gerar emprego e riqueza para a região em sectores 

avançados, estabelecendo sinergias com as melhores práticas de formas racionais de utilização da 

energia e da protecção ambiental, sendo prioritária a definição de políticas de utilização da energia, e 

de um código de valores e de prestação de serviços ambientais. 

 

A energia, mais do que nunca, tornou-se um bem decisivo no desenvolvimento económico e social e por 

isso obriga os organismos internacionais, nacionais e locais a uma maior atenção às novas formas de 

negócio, à sua utilização eficiente e ao efeito provocado pelas emissões de CO2. A política energética, 

hoje em dia, já não é um problema de âmbito de um só país, mas tem de ser sempre equacionada por 

grandes áreas económicas, constituindo, em si própria, um factor diferenciador da competitividade de 

uma região. As questões energéticas estão intimamente relacionadas com as questões ambientais, o 

que, desde logo, obriga a uma concertação ao nível político entre os responsáveis destas duas áreas 

temáticas. Será portanto uma primeira linha de orientação estratégica a seguir pelo nosso país. Esta 

concertação terá que ser realizada quer ao nível político, ao nível de gestão quer principalmente ao 

nível da implementação das acções operacionais no terreno. 

 

É assim importante desenvolver uma política de apoio à criação, desenvolvimento e implementação das 

agências de energia e ambiente, de âmbito nacional, municipal e regional. A AMP pretende ocupar uma 

posição de liderança estratégica na dinamização das agências de energia, definindo de forma clara uma 

política metropolitana para o sector.  
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3.3.11. Parques de Ciência e Tecnologia e Parques Empresariais Estruturantes 

 

Face a um novo paradigma de competitividade, uma política de desenvolvimento tecnológico constitui 

para a região uma condição de viabilização necessária da estratégia de inovação e internacionalização, 

tendo a AMP identificado a Promoção do Desenvolvimento Económico e a Captação de Investimento 

Diferenciador como das suas prioridades estratégicas de intervenção, procurando a especialização da 

cidade e da região em actividades com potencial para criar condições para a competitividade. 

 

Sendo sede da maior Universidade Pública Portuguesa, balizada a Norte pela Universidade do Minho e a 

Sul pela Universidade de Aveiro, integrando ainda instituições com o prestígio da Universidade Católica 

e o Instituto Politécnico do Porto, a AMP está no centro do maior e melhor espaço de geração de 

conhecimento existente em Portugal, com elevado prestígio internacional em diversos domínios, as 

quais constituem um factor preponderante para a consolidação de uma rede de Parques de Ciência e 

Tecnologia, promovendo a intensificação tecnológica, o empreendedorismo e o aparecimento de 

“clusters” em domínios como as Biociências e as Engenharias Emergentes. 

 

Para o sucesso destes projectos, será fundamental apostar no fortalecimento da ligação da 

Universidade à actividade económica, com a disponibilização de espaços de sinergias, sendo 

preponderante a reorganização de uma rede estruturante de parques empresariais, que diferencie 

positivamente a actividade empresarial. 

 

Assim, e em conformidade com a estratégia delineada na Prioridade Estratégica do Desenvolvimento 

Económico, a AMP assume como projecto de interesse metropolitano a formação e consolidação de 

uma rede de parques de ciência e tecnologia em estreita ligação com uma rede estruturante de 

parques empresariais. 

 

Esta rede visa promover acções territorializadas e institucionais, num quadro de facilitar as sinergias 

entre o tecido científico, económico e empresarial, para a mudança do modelo produtivo vigente para 

um outro assente na intensificação tecnológica, na inovação e no empreendedorismo. 

Esta rede desenvolve-se de acordo com os seguintes níveis: 
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• Parques de Ciência e Tecnologia, apoiados na investigação produzida nas Universidades, e na 

dependência das mesmas, que concentrem em si actividades de investigação, incubação, pré-

incubação, e aceleração de empresas, e que proporcionem ao tecido empresarial serviços de 

apoio avançados, nomeadamente apoio técnico e formação. 

• Centros de Inovação Empresariais /Centros Empresariais Tecnológicos /Pólos Tecnológicos 

/Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, que dão apoio aos empreendedores na 

criação e instalação de empresas de base tecnológica, ajudam no nascimento de novos 

negócios, oferecem diversos serviços, como espaços devidamente apetrechados, apoio 

administrativo, e constituem interface entre instituições de I&D e empresas. 

• Parques Empresariais Estruturantes, apoiados nos níveis anteriores e na estruturação 

territorial, e nas suas vertentes globais ou temáticos, de grande dinamismo e impacto 

económico, e que concentrem os sectores de actividade tradicionais e os “clusters 

emergentes”. Estes Parques deverão estar dotados de centros de incubação empresarial e de 

serviços avançados às empresas, e localizados junto às grandes infra-estruturas de transporte e 

logística, para rentabilizar ao máximo as potencialidades do território. 

 

Do ponto de vista institucional, sugere-se a adopção de modelos inovativos de gestão e promoção em 

rede dos parques de ciência e tecnologia, quer da rede de parques empresariais. 

 

Contribuindo para aumentar os graus de competitividade destes espaços considera-se importante a 

infra-estruturação com uma rede de telecomunicações de alto débito, nomeadamente através de infra-

estruturação com banda larga, a implementação de medidas para a eco-eficiência energética, através 

da concretização de planos de investimentos relativos ao sistema de abastecimento do gás natural 

(unidades autónomas de gás), de acções de melhoria da eficiência das redes de transporte e de 

distribuição de electricidade (ligação à rede eléctrica de locais de produção de electricidade com base 

em fontes renováveis), e do apoio a projectos-piloto de produção (através de fontes renováveis) e de 

utilização racional de energia. 
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3.3.12. Rede de Telecomunicações de Alto Débito / Rede Integrada de Banda Larga 

 

Desde 2003 que o aumento do número de projectos de Cidades e Regiões Digitais e as respectivas 

necessidades de comunicações de banda larga entre locais geograficamente dispersos chamaram a 

atenção para a preexistência de infra-estruturas de base (canais próprios para a colocação de fibra 

óptica e fibra óptica excedentária), que poderiam ser utilizadas para a operacionalização de uma infra-

estrutura de comunicações de banda larga. 

 

Apesar de ser unânime o reconhecimento de que as infra-estruturas existem, os esforços realizados 

para que estas sejam optimizadas, sem prejuízo da operação dos seus actuais detentores, não têm 

reunido os consensos desejados, encontrando-se no facto de as infra-estruturas serem propriedade de 

diversas entidades (públicas ou maioritariamente públicas), pelo que se torna necessário uma 

concertação entre as mesmas; as infra-estruturas existentes necessitarem de ser completadas de modo 

a permitir a sua interligação; de as infra-estruturas existentes representam canais vazios e/ou fibra 

escura excedentária, pelo que seria necessário nalguns casos colocar fibra e em todos os casos iluminar 

a fibra com a adição de equipamento activo, o que representa um investimento adicional e, a 

relutância dos operadores, uma vez que a disponibilização de uma nova infra-estrutura de 

comunicações de alto débito, torna obsoletas as redes entretanto implementadas pelos diferentes 

operadores. 

 

Por outro lado, são evidentes as vantagens associadas à implementação de uma Rede Metropolitana de 

Banda Larga, nomeadamente através da melhoria da qualidade de serviço de comunicação, bem como 

das economias de escala que seriam possíveis na negociação de serviços de comunicação por parte dos 

municípios e entidades publicas associadas, podendo um volume considerável de comunicações ser 

efectuado a menor custo. 

 

Neste âmbito, a rede de banda larga integra o programa de acção no quadro dos projectos de interesse 

metropolitano. 
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3.3.13. Plano Metropolitano de Protecção Civil 

 

No quadro da estratégia delineada da actuação da AMP para a Prevenção, Gestão e Monitorização de 

Riscos Naturais e Tecnológicos, foi assumida a Visão para uma AMP sustentável e resiliente, na qual a 

sua missão é a de criar uma comunidade resiliente, conjugando os esforços de todos os municípios que 

a integram. 

 

A AMP tem a missão de criar uma comunidade sustentável e resiliente, reconhecendo que ainda não o é 

e que o trabalho requerido fará parte de um processo evolutivo e dinâmico, para a concretização dos 

objectivos: 

1. Reduzir os riscos para níveis aceitáveis; 

2. Empenhamento dos Municípios; 

3. Resposta eficaz e capacidade de recuperação. 

 

Para a consecução dos objectivos traçados a AMP assume como fundamental a elaboração e 

implementação do seu Plano Metropolitano de Protecção Civil (PMPC). O PMPC descreve a actuação do 

Sistema Metropolitano de Protecção Civil relativamente às responsabilidades, organização e conceito 

de operações, em casos de resposta a uma emergência resultante da ocorrência de um acidente grave 

ou catástrofe. Nesta base, o PMPC é um instrumento à disposição da Área Metropolitana do Porto, bem 

como dos agentes de protecção civil e demais entidades e organizações que concorrem para as 

actividades de protecção civil. 

 

O PMPC aplica-se à AMP e visa evitar ou minimizar as consequências adversas que um acidente grave ou 

catástrofe possam causar à segurança das populações, ao património, ao ambiente e à economia. Tem 

como objectivo o desenvolvimento de actividades no âmbito da prevenção, da preparação, da 

intervenção em operações de socorro e de protecção civil e da reabilitação dos serviços essenciais ao 

restabelecimento da normalidade. Visa ainda possibilitar a unidade de direcção e controlo na 

coordenação das operações e na gestão dos meios e recursos mobilizados, face a um acidente grave ou 

catástrofe, com a finalidade de minimizar os prejuízos e as perdas de vidas. 
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3.4. Redes de Serviços Públicos Colectivos 

 

As Redes de Serviços Públicos Colectivos referem-se, em primeira mão, àquelas funções que servem a 

população de forma generalizada e frequente, e são essenciais para um padrão aceitável de qualidade 

de vida – exemplos paradigmáticos, são o ensino obrigatório, os cuidados primários de saúde, e os 

apoios sociais à infância e juventude, aos idosos, e às populações carenciadas. 

 

A intervenção passa pela implementação de redes de serviços privilegiando a sustentabilidade e 

qualificação dos serviços públicos locais, e não de mera disponibilização de equipamentos e infra-

estruturas, e a constituição de modelos de provisão ajustados às características específicas dos 

distintos espaços integrantes da metrópole, segundo a estratégia e as orientações do PO Norte (Eixo 

Prioritário III – Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial /Qualificação dos serviços colectivos 

territoriais de proximidade) e ainda de acordo com o Convite Público da CCDR-N (enquadrado no ON – 

Programa Operacional do Norte, Medida 1.4 – Valorização e Promoção Regional e Local). 

 

Tais intervenções /propostas envolvem quer o investimento nas condições infra-estruturais e, 

especificamente, nos próprios equipamentos, quer o apoio a acções de natureza imaterial 

fundamentais para a efectiva prestação de serviços. 

 

 

3.4.1. Redes de Serviços Territoriais Colectivos de Proximidade (PAMST) 

 

No quadro destas redes, aquelas que serão mais vincadamente traduzidas em redes espaciais, e com 

um tratamento mais específico, serão aqueles serviços que se caracterizam por uma prestação 

colectiva generalizada, frequente e de proximidade: 

 

• Educação 

Rede escolar do 1º ciclo do ensino básico e de educação pré-escolar. 

 

• Cultura 

Rede de Equipamentos Culturais. 
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• Desporto e Lazer 

Rede de Equipamentos Desportivos de Base; 

Rede para o fomento da Prática Desportiva e do Lazer. 

 

• Saúde 

Rede de Centros de Terceira Geração; 

Rede de Cuidados Continuados. 

 

• Sistemas Ambientais de Proximidade 

Abastecimento de Água e Saneamento; 

Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

• Rede Social 

Rede de Centros Intergeracionais; 

Rede de Serviços de Integração e Cidadania Activa; 

Rede Social de Terceira Geração – Multimodular. 

 

 

3.4.2. Outras Redes de Serviços 

 

Por outro lado, são consideradas outras tipologias de redes, e que merecem idêntico nível de 

desenvolvimento, em virtude do seu serviço, quer em termos da estratégia, quer em termos de 

disponibilização de serviços complementares e adicionais aos atrás descritos. 

 

Deste modo, são consideradas as seguintes “redes”: 

 

• Cultura, Património e Turismo 

Rede para a salvaguarda, valorização, programação e animação do património cultural (imóvel, 

móvel, imaterial e oral). 

 

• Desporto e Lazer 

Rede de Equipamentos Especializados. 
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• Saúde 

Rede de Apoio e profilaxia de grupos de superior risco; 

Rede de informação, sensibilização e prevenção. 

 

• Mobilidade, Acessibilidade e Transportes 

Mobilidade Urbana. 

 

• Serviços da Administração Pública Local 

Rede Integrada de Lojas do Munícipe e do Investidor, 100% certificadas, integrando espaços 

físicos, lojas virtuais, e lojas itinerantes, de serviços e atendimento aos cidadãos e aos 

investidores. 

 

• Ambiente e Sustentabilidade 

Rede de requalificação ambiental e reabilitação do património natural, com destaque para 

áreas ribeirinhas e margens de linha de água, para uma fruição vivencial e de sentido lúdico, 

associado à prática desportiva e de lazer; 

Acções para a Sustentabilidade e Eficiência Energética. 

 

• Áreas de Acolhimento Empresarial 

Rede de Áreas de Acolhimento Empresarial. 

 

• Riscos Naturais e Tecnológicos 

Rede para a Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos Naturais e Tecnológicos. 
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4 - Redes de Serviços Territoriais de Proximidade 
 

 

4.1. Educação 

 

4.1.1. Ensino Pré-Escolar 

 

O Ensino Pré-Escolar constitui “a primeira etapa da educação básica, num processo de educação ao 

longo da vida”7, e tem uma importância reconhecida na aprendizagem e no desenvolvimento dos 

jovens, pelo que é importante a existência de condições de acolhimento no sistema de ensino dos 

jovens, traduzida no aumento das taxas de escolarização na faixa etária correspondente. 

 

A oferta do ensino pré-escolar contribui para o desenvolvimento das crianças, e é um instrumento 

considerável de combate à exclusão social, que para além de constituir um espaço de desenvolvimento 

humano, simultaneamente disponibiliza o serviço de guarda das crianças, nos casos em que os pais de 

tal necessitem ou optem, permitindo assim o normal desempenho das suas funções produtivas sem 

afectar a sua produtividade e o rendimento familiar. 

 

A rede de ensino pré-escolar serve assim o desenvolvimento das crianças, contribui para a 

competitividade (ao não retirar do sistema produtivo os familiares que caso contrário teriam de se 

responsabilizar pela guarda dos filhos), e para a coesão social (mantendo a participação no sistema 

produtivo, as famílias não se vêm penalizadas pela quebra de rendimentos). 

 

Tal como identificado no diagnóstico, a rede educativa do ensino pré-escolar revela uma dimensão 

equipamental insuficiente para servir a população metropolitana, ao qual, e segundo dados 

consensualizados entre os municípios e a DREN, há uma necessidade de dotar a rede de novos 

equipamentos e de operações de requalificação, por forma a contribuir para o aumento das taxas de 

escolarização pré-escolar para a prossecução da universalização deste nível de ensino. 

                                                             

7 Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar. Artigo 2º. 
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4.1.2. 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

As mudanças na sociedade actual, nomeadamente com o emprego dos dois membros do casal, colocam 

a escola perante o desafio de proporcionar uma maior cobertura de horário, muitas vezes a tempo 

inteiro. Acresce ainda a existência de aprendizagens em áreas pedagógicas e formativas 

complementares. Assim, é “solicitado” à escola que assegure o funcionamento a ‘tempo inteiro’ 

permitindo simultaneamente satisfazer as necessidades de guarda das crianças e oferendo actividades 

extra-curriculares na área das tecnologias, das línguas, do desporto, e das expressões, entre outras. 

 

É assim necessário, no 1.º ciclo do ensino básico, que se desenvolvam novas formas e modelos de 

gestão e autonomia das escolas, que permitam contratualizar com os municípios, e outras entidades, a 

forma de assegurar o seu funcionamento pleno, e a satisfação das necessidades de cada comunidade 

educativa. 

 

A escola a tempo inteiro contribui para a qualificação das crianças mais desfavorecidas, é um 

contributo para a competitividade (permitindo aos pais o desenvolvimento das suas actividades 

profissionais) e ajuda no combate à exclusão social (o rendimento da família não é afectado, e 

assegura a realização de actividades extracurriculares a crianças que de outra formam não teriam 

acesso). 

 

 

4.1.3. Reordenamento da Rede Educativa do Pré-Escolar e do 1.º CEB 

 

Os equipamentos de ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico são aqueles que se caracterizam 

por uma necessidade de proximidade e vizinhança mais evidente. Dada a urgente resposta à 

massificação do ensino, numa primeira fase do 1.º ciclo, e mais recentemente do pré-escolar, deu-se 

um crescimento da rede caracterizado por uma excessiva fragmentação, e que actualmente se 

encontra desajustada, quer em termos de oferta-procura, quer à satisfação dos cada vez mais 

exigentes serviços educativos. Em muitas situações a rede do pré-escolar e a rede do 1.º ciclo 

desenvolveram-se de forma desintegrada, contribuindo para a segmentação do sistema, provocando 

uma descontinuidade entre educação pré-escolar e ensino básico. 
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Acresce que o desenvolvimento do programa “Escola a Tempo Inteiro” vem introduzir novas exigências 

e necessidades infra-estruturais e de equipamento, uma vez que é necessário assegurar o fornecimento 

de refeições escolares, nomeadamente o almoço, entre outras refeições mais leves, imprescindíveis 

para permitir a permanência dos alunos das 9h00 às 17h30. Há também a necessidade das escolas se 

encontrarem apetrechadas com os equipamentos e o material pedagógico para o desenvolvimento das 

actividades extracurriculares, sendo necessário tratar de espaços para a prática desportiva, para as 

actividades experimentais, e espaços específicos para actividades lúdicas e o estudo acompanhado. 

 

Para permitir cumprir este desiderato do funcionamento da Escola a Tempo Inteiro, nessa vertente 

integrada, torna-se premente terminar com o desdobramento de turmas e funcionamento de salas em 

regime duplo, bem como com as salas modulares. A aposta é evidente na oferta de Centros Educativos 

especificamente dedicados e destinados, e que vem responder à necessidade de acolher e integrar os 

dois níveis de ensino (pré-escolar e 1.º ciclo), bem como assegurar o seu apetrechamento em termos de 

condições para oferecer todos os serviços que hoje são regra. 

 

Entretanto, a aposta na construção dos Centros Educativos, é complementada com a qualificação do 

parque escolar existente, e que se manterá em funcionamento, de forma planeada em função dos 

níveis de serviço, e da satisfação da acessibilidade aos equipamentos educativos, assegurando o seu 

funcionamento na área de proximidade, tendo em conta de igual modo a existência de uma população 

escolar que garanta uma certa massa crítica. 

 

O reordenamento da rede educativa visa assim uma maior racionalização do parque escolar, onde a 

actuação numa lógica metropolitana acrescenta valor ao permitir anular redundâncias e incrementar as 

sinergias municipais, definindo prioridades de intervenção, e optimizando a gestão /utilização dos 

recursos existentes, por forma a evitar rupturas da rede educativa com as dinâmicas sociais e/ou com o 

desenvolvimento educativo, promovendo uma adequação quer entre a procura e oferta, quer entre a 

mobilidade que as dinâmicas de evolução impõem, contribuindo para o aumento dos níveis de 

escolarização. 

 

O reordenamento e o investimento na rede educativa contribuem para a qualificação das infra-

estruturas e dos equipamentos, garantindo a optimização das condições, aumentando os níveis de 

satisfação, e contribuindo para o aumento do sentido de pertença, de confiança no sistema, de 
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empenho, motivação, resultando tendencialmente em maior aplicação, e menores taxas de abandono, 

de retenção, e maiores taxas de escolarização e de conclusão dos níveis de ensino. 

 

Neste sentido, para a operacionalização dos objectivos, partiu-se dos instrumentos de planeamento da 

rede educativa, que são as cartas educativas municipais, e da definição do número de salas de aula 

enquanto unidade de investimento, à qual é atribuído um valor de referência por sala de aula a 

construir /requalificar, na construção de novos estabelecimentos ou de novas salas de aula, integrando 

o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, na perspectiva da construção de centros escolares, 

referindo-se a unidade de investimento /valor de referência à inclusão de espaços específicos tais 

como: polivalente /refeitório, cozinha, biblioteca ou sala de professores, e execução dos arranjos 

exteriores dentro do perímetro dos estabelecimentos de ensino. 

 

 

Quadro 8. Número de salas a construir por Tipologia. 

Salas a Construir 
Municípios 

JI 1º CEB Total 

Arouca 36 84 120 

Espinho 15 42 57 

Gondomar 92 92 184 

Maia 72 103 175 

Matosinhos 65 72 137 

Oliv. Azeméis 26 37 63 

Porto 61 86 147 

P. Varzim 29 46 75 

SM Feira 49 69 118 

Santo Tirso 15 17 32 

SJ Madeira 0 22 22 

Trofa 21 11 32 

Vale Cambra 26 42 68 

Valongo 23 72 95 

Vila Conde 16 86 102 

VN Gaia 161 134 295 

AMP 707 1015 1722 

JI Jardim de Infância. | 1.º CEB 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
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Na sequência do processo de concertação e homologação das Cartas Educativas, teve lugar uma leitura 

integrada da Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar no que se refere aos 

16 municípios da AMP, produzida pela DREN e reiterada pelos municípios, consensualizada nas 

necessidades diagnosticadas, registadas no quadro anterior, e que se referem a uma intervenção no 

sentido da necessidade de construção de 1722 salas. 

 

 

4.2. Cultura 

 

No âmbito da cultura e património pretende-se promover a aproximação dos cidadãos à cultura com a 

criação de uma Rede de Equipamentos Culturais assente na melhoria das questões infra-estruturais. 

 

 

Quadro 9. Desvios identificados na Rede de Equipamentos Culturais face a indicadores de referência. 

Município População 
Museus / Desvio 
Face ao indicador 
1/10.000 hab. 

Bibliotecas 
Tipologias 

Desvio face à 
tipologia 

Equipamentos 
Culturais /desvio 
face ao rácio de 
1/10.000 hab. 

Arouca 23.874 0 BM 1 Com desvio -1 

Espinho 30.649 -2 BM 2 (não inaugurada) Sem desvio 7 

Gondomar 171.881 -14 BM 3 Sem desvio -15 

Maia 135.700 -10 BM 3 (não inaugurada) Sem desvio -12 

Matosinhos 169.104 -4 BM 3 Sem desvio -16 

Oliv. Azeméis 71.365 -4 BM 3 Sem desvio 4 

Porto 227.790 26 BIBLIOPOLIS Sem desvio 8 

Povoa de Varzim 66.216 -5 BM 2 Sem desvio -3 

Santo Tirso 70.915 -3 BM 3 Sem desvio -4 

SJ Madeira 21.706 -1 BM 2 Sem desvio 1 

SM Feira 145.247 -11 BM 3 Sem desvio -13 

Trofa 40.029 -4 0 Com desvio 0 

Vale de Cambra 24.591 0 BM 2 Sem desvio -2 

Valongo 94.344 -5 BM 2 Com desvio -5 

Vila do Conde 76.795 3 BM 3 Sem desvio -4 

VN Gaia 307.444 -22 BM 3 Sem desvio -27 

AMP 1.677.650 -56  Com desvio -82 
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Em termos de equipamentos culturais, a capacidade instalada será aqui representada, no que se refere 

apenas ao deficit de equipamentos, face a um rácio de equipamento por 10.000 habitantes. No que se 

refere a “outros equipamentos culturais”, será utilizado o mesmo indicador, por não ter sido 

encontrado outro de referência. 

 

De um modo geral, o número de equipamentos culturais está aquém dos previstos face a um rácio de 

um equipamento por 10.000 habitantes. Já as bibliotecas, em termos de tipologias, apenas 4 não 

respeitam a tipologia prevista e aplicável ao caso concreto. 

 

Face aos dados existentes, as tipologias dos equipamentos que se apresentaram, são susceptíveis de 

integrarem redes, que se apontam, em termos de serviços colectivos culturais de proximidade: Artes 

do Espectáculo, Bibliotecas e Arquivos, e Espaços de Promoção da Criatividade. 

 

 

Quadro 10. Intenções indicativas submetidas pelos Municípios para a Consolidação da Rede de Equipamentos Culturais. 

Concelho Equip. de Artes 
do Espectáculo Bibliotecas Arquivos Eq. Promoção 

da Criatividade Total 

Arouca 3 1 1  5 

Espinho  1   1 

Gondomar 1  1  2 

Maia 1    1 

Matosinhos 3   1 4 

Oliv. Azeméis 1 1   2 

Porto  1   1 

Povoa de Varzim 2 1 1  4 

Santo Tirso 3  1  4 

SJ Madeira    2 2 

SM Feira   1 1 2 

Trofa  1 1  2 

Vale de Cambra 3    3 

Valongo 1    1 

Vila do Conde     0 

VN Gaia 1   1 2 

Total 19 6 6 5 36 
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As intervenções a incluir neste âmbito visam qualificar os equipamentos culturais, atenuar a sua 

insuficiência e fazer emergir novos equipamentos culturais de proximidade, que hão-de promover a 

fruição cultural, a interactividade e criatividade das diferentes expressões artísticas, bem como a 

memória e acesso à informação. 

 

Construir uma rede de equipamentos nas diferentes vertentes de intervenção cultural e artística e 

criativa, aponta para intervenções nas tipologias consideradas nas vertentes de equipamentos para as 

Artes do Espectáculo, Bibliotecas, Arquivos e Espaços para a Promoção da Criatividade, áreas para as 

quais os Municípios apresentam um conjunto de intenções indicativas de investimento, conforme a 

distribuição patente no quadro anterior. 

 

 

4.3. Desporto 

 

A oferta de espaços e infra-estruturas para a prática desportiva assistiu a um acréscimo significativo, 

mas tal esforço de investimento tem incidido especialmente na disponibilização de espaços formais de 

utilização condicionada, e numa concentração em termos da tipologia, dificultando o acesso à prática 

desportiva, e não permitindo a diversificação das modalidades. 

 

É objectivo, no âmbito de implementação de serviços colectivos de proximidade, proceder ao 

reordenamento metropolitano dos equipamentos desportivos. O mesmo implicará disponibilizar espaços 

segundo tipologias e necessidades específicas, integrar espaços de prática desportiva com a rede de 

espaços desportivos de base e formativos, num ajustamento à realidade territorial e demográfica, 

proporcionando uma diversificação da oferta, em termos de modalidades desportivas e de prática 

desportiva informal. 

 

Nos municípios da AMP, a capacidade instalada é a que se segue, medida em termos de superfície 

desportiva por habitante, permitindo uma avalização imediata segundo os rácios recomendados 

internacionalmente. 
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Quadro 11. Indicadores de superfície desportiva e respectivo desvio relativamente aos indicadores de referência. 

Grandes 
Campos de 

Jogos 

Pequenos 
Campos / 
Campos 
Ténis 

Pistas de 
Atletismo 

Salas de 
Desporto e 
Pavilhões 

Piscinas Indicador 
Global Município Hab. 

2,00 1,00 0,80 0,15 0,03 4,00 

Desvio 

Arouca 23 950 1,67 1,55 0,00 0,08 0,01 3,35 0,65 

S. J. Madeira 21 641 0,64 0,42 0,52 0,42 0,01 2,08 1,92 

S. M. Feira 143 822 1,63 0,68 0,01 0,16 0,02 2,51 1,49 

O. Azeméis 71 327 1,66 0,41 0,01 0,18 0,01 2,28 1,72 

V. Cambra 24 724 1,07 0,55 0,00 0,17 0,02 1,81 2,19 

Espinho 31 202 1,10 1,38 0,00 0,19 0,03 2,80 1,20 

V. N. Gaia 304 274 0,72 0,25 0,03 0,16 0,01 1,17 2,83 

Porto 233 465 0,58 0,84 0,10 0,23 0,04 1,78 2,22 

Gondomar 170 621 0,77 0,05 0,07 0,20 0,01 1,09 2,91 

Valongo 92 819 0,42 0,48 0,00 0,18 0,12 1,21 2,79 

Maia 133 048 0,91 0,21 0,08 0,17 0,05 1,43 2,57 

Matosinhos 168 837 1,01 0,23 0,00 0,15 0,01 1,40 2,60 

S. Tirso 71 331 1,25 0,42 0,00 0,15 0,02 1,85 2,15 

Trofa 39 624 0,44 0,19 0,00 0,03 0,00 0,65 3,35 

V. Conde 76 427 1,68 0,73 0,00 0,20 0,01 2,63 1,37 

P. Varzim 65 882 1,43 0,54 0,21 0,25 0,03 2,48 1,52 

Total 1 672 994 0,96 0,45 0,05 0,18 0,02 1,67 2,33 

Maior ou Igual ao rácio recomendado. Inferior ao rácio recomendado. Inferior a metade do rácio recomendado. 

 

 

Face aos dados aqui contidos, vários são os municípios que têm um caminho que deverá ser 

prosseguido, mas todos aqueles que têm os índices de referência atingidos, terão, por certo, também 

problemas de outro nível, já em termos qualitativos ou mesmo de redimensionamento, fruto da 

procura, do uso e desgaste pelo tempo, exigindo também, ponderadamente, intervenções qualitativas. 

 

Tal reordenamento implicará a constituição de redes diversificadas, propondo-se a constituição das 

seguintes: 

 

• Rede de Equipamentos de Base 

Equipamentos de dimensões adequadas quer ao treino e formação desportivos quer à 

competição regional e local e que devem ser concebidos para funções desportivas polivalentes, 
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permitindo flexibilidade na sua utilização. Envolve a modernização, recuperação, adaptação e 

construção de infra-estruturas desportivas, isolados ou em conjunto de acordo com as suas 

características próprias, como Grandes Campos de Jogos, Pistas de Atletismo, Pavilhões, Salas 

de Desporto, Piscinas Cobertas e Descobertas, desde que adequadas a uma prática desportiva 

permanente.  

 

• Rede para o fomento da prática desportiva e do lazer 

Rede de equipamentos nas áreas da qualidade de vida e lazer e qualificação territorial e 

urbanística; equipamentos desportivos de pequena dimensão e de proximidade.  

 

 

Quadro 12. Intenções de investimento na consolidação da Rede de Equipamentos Desportivos. 

Município 
Grandes 

Campos de 
Jogos 

Pequenos 
Campos / 

Campos Ténis 

Pistas de 
Atletismo 

Salas de 
Desporto e 
Pavilhões 

Piscinas Total 

Arouca 1 2    3 

Espinho      0 

Gondomar  1    1 

Maia      0 

Matosinhos      0 

Oliv. Azeméis    1  1 

Porto  4    4 

Povoa de Varzim    1  1 

Santo Tirso 3 2 1 1  7 

SJ Madeira      0 

SM Feira      0 

Trofa 2 6 1   9 

Vale de Cambra    1  1 

Valongo    1 1 2 

Vila do Conde 1 1    2 

VN Gaia    1  1 

Total 7 16 2 6 1 32 
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Quadro 13. Intenções de investimento em valências susceptíveis de integração na Rede de Desporto e Lazer. 

Município Parques 
Urbanos 

Circuito 
Manutenção 

Ciclovias + 
BTT 

Pedovias e 
Trilhos 

Pedestres 
Outras Total 

Arouca 1 2 3 2  8 

Espinho      0 

Gondomar  1 1 1 3 5 

Maia 1  1 1  3 

Matosinhos      0 

Oliv. Azeméis      0 

Porto      0 

Povoa de Varzim 1   2 3 6 

Santo Tirso  1   1 1 

SJ Madeira      0 

SM Feira   3 2 1 6 

Trofa  2  1 1 4 

Vale de Cambra    1 1 2 

Valongo   2 2  4 

Vila do Conde   1 1  2 

VN Gaia   1 2 2 5 

Total 3 6 12 15 10 46 

 

 

4.4. Saúde 

 

Implementar um sistema de saúde capaz de satisfazer em qualidade e dignidade, quer quem o presta, 

quer quem recebe os cuidados de saúde, exige uma intervenção, que objectivamente assente em rácios 

de distribuição populacional, reconheça e pondere os constrangimentos das vias de circulação e acesso, 

que não ignore a dimensão territorial de cada município. Igualmente, que aposte numa cobertura 

tendencial e transversalmente com o maior número de valências a nível regional, que assente num 

funcionamento em rede entre os diferentes equipamentos e serviços, na interacção entre os diferentes 

operadores no terreno, que serão os agentes da eficácia e eficiência das intervenções. 

 

Assim, a superação de carências a nível de cobertura de assistência médica e de cuidados de saúde 

passará por assumir e privilegiar: a partilha de recursos intermunicipal, assumir como básico serviços 
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itinerantes de unidades de saúde familiar, de modo a cobrir todo o território e forte sensibilização e 

informação das populações. 

 

Para tal, será necessário celebrar protocolos, fazer parcerias e contratos-programa, que se apresentem 

como necessários, no sentido de serem rentabilizadas os suportes de base e comunicação existentes, 

para a ligação por banda larga das principais unidades hospitalares da região, promover formação em 

novas tecnologias, quer no domínio dos equipamentos disponibilizados e instalados, quer dos meios 

operacionais de TIC, quer em termos humanos, organizados em rede. 

 

Também os grupos populacionais de superior risco são susceptíveis de integrar uma rede de apoio e 

profilaxia, enquanto necessidade sentida pelas populações e famílias em que se integram. 

 

Um serviço de informação eficaz pode, pelo uso dos tempos de antena de serviço público, nacional 

e/ou regional, ajudar a concretizando redes de informação, através de campanhas de sensibilização e 

prevenção da doença, tudo na promoção de  uma melhoria nas condições de acesso à saúde das 

pessoas, sem perder de vista o esforço de racionalização dos meios disponibilizados, mas sem que tal 

comprometa a qualidade da respectiva prestação. 

 

A nível de áreas metropolitanas e municípios as competências são inexistentes, nesta área. No entanto, 

num quadro possível, provável e até desejável, de sensibilização para a criação de infra-estruturas em 

parceria, com entidades terceiras e com as autoridades de saúde é uma medida, que deve ajudar a 

estruturar as redes a implementar.  

 

No entanto, desde já são assumidos dois grandes projectos de investimento, a implantar no Porto e em 

Vila Nova de Gaia, assumidos como de interesse metropolitano, como a concretização do Centro 

Hospitalar do Norte e do Centro de Reabilitação do Norte. 

 

Na concretização da primeira rede, seria de apontar a criação de: 

 

Rede de Centros de Terceira Geração  

Assumirão, em si mesmos, a “polivalência de espaços em situações de utilização comum, numa lógica 

de economia e escala, com multidisciplinaridade na utilização dos mesmos, e integrar as Unidades de 

Saúde Familiar com diversas valências: 
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• Unidades prestadoras de cuidados de saúde, com funções assistenciais, formativa, de 

investigação e de gestão. 

• Unidade de administração, gestão e direcção técnica, com funções essencialmente de gestão, 

de apoio e de serviços comuns.” 

 

A fim de facilitar a acessibilidade aos cidadãos, o centro de saúde será organizado em várias unidades, 

em que a figura das Unidades de Saúde Familiar (USF) é elemento base de referência assistencial. Cada 

centro de saúde, poderá ter várias USF, uma Unidade de Cuidados na Comunidade, uma Unidade 

Operativa de Saúde Pública, um Apoio Administrativo e Apoio Geral e uma Administração e Direcção. 

 

Além das unidades mencionadas, pode haver, nalguns casos, uma Unidade de Meios Complementares de 

Diagnóstico e Tratamento e de Especialidades, uma Unidade Básica de Urgência e uma Unidade de 

Internamento. 

 

• Unidade de Cuidados na Comunidade 

As instalações para esta unidade devem ser programadas e dimensionadas de acordo com a 

base populacional, os recursos humanos e as necessidades locais, promovendo a execução das 

actividades próprias e garantindo a polivalência de espaços em situações de utilização comum, 

numa lógica de economia de escala, e a multidisciplinaridade na sua utilização, tanto em 

relação a esta unidade como a outras existentes no mesmo edifício. Possuirão: 

� Gabinete de trabalho (planeamento e coordenação de actividades, entre outros). 

� Salas de trabalho, para apoio às áreas de cuidados continuados, de educação e promoção 

para a saúde e de saúde escolar (uma por 10.000 habitantes ou fracção). 

� Sala para trabalho de serviço social, com antecâmara de espera. 

 

• Unidade Operativa de Saúde Pública 

As instalações para esta unidade devem ser programadas e dimensionadas de acordo com a 

base populacional, os recursos humanos e as necessidades locais, promovendo a execução das 

actividades próprias e garantindo a polivalência de espaços em situações de utilização comum, 

numa lógica de economia de escala, e a multidisciplinaridade na sua utilização. 
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Quadro 14. Protocolos celebrados entre Municípios e a ARS / Ministério da Saúde. 

Protocolo entre a ARS / Ministério da Saúde e os Municípios 

Município Obrigações Emergentes Data do início 

Maia Município - Obriga-se à constituição do Direito de Superfície, durante 30 anos, com 
possibilidade de renovação, sobre prédio onde há-de ser edificado o novo centro de 
saúde da Maia, na freguesia de Vermoim. 

ARS – Pagará pela constituição deste direito € 1.485.000. Fará projecto, lançamento de 
obra e acompanhamento de execução 

29.11.2007  

Oliveira de 
Azeméis 

Município – Ceder terreno par a construção do centro de saúde; financiar a construção 
em 30% do custo; aceitar o edifício antigo, reconhecendo a sua propriedade; 
disponibilizar um espaço com cerca de 80m2 para instalar serviço de apoio na área de 
saúde aos jovens das escolas, instaladas na zona envolvente do centro de Saúde. 

ARS – Elaborar o projecto funcional; aprova localização e projecto de construção, lançar 
e promover a construção e fiscalização dos trabalhos, financiar  a construção em 70% 
do seu custo; Ceder à Câmara as instalações a disponibilizar (antigas). A propriedade do 
novo centro de Saúde pertencerá à ARS-N. 

2002 

Santo Tirso Município – Os unidades hospitalares de Santo Tirso, Negrelos e Trofa assegurarão a 
“consulta aberta”no período das 8.00 às 22.00horas todos os dias úteis e das 8.00 às 
20.00 horas aos fins de semana e feriados; Prestarão informação aos munícipes sobre 
as alterações ocorridas, no sentido do cumprimento do protocolo. 

A UHSTirso, a partir de 25.04.2007 assegurará a o Serviço de Urgência Básico”, sem 
recorrer ao tempo de trabalho dos médicos de família. 

ARS – A partir de 1.10.2007 colocará uma ambulância SIV na UHSTirso, com tripulação 
profissional de enfermeiro e de técnico de ambulância de enfermagem; promoverá a 
constituição de unidades de saúde em todos os centros de saúde; promoverá rede de 
cuidados continuados, sendo disponibilizados em Santo Tirso, em 2008. 

24.02.2007 

S. João da 
Madeira 

Município – Entre outras, genericamente: disponibilização de atendimento  no edifício 
de SNS; garantir o número de emergência; informação aos munícipes; cedência de 
utilização de banda larga instalada, para aplicações de Telemedicina; 

Atendimento de urgência e emergência do hospital, mediante activação do 112; 
cuidados agudos não programados serão assistidos no Centro de Saúde; encerramento 
da urgência, quando verificados cumulativamente 3 requisitos: cobertura integral com 
médico de medicina geral e familiar, entrada em funcionamento de ambulância SIV em 
articulação com VMER e comprovada satisfação do sistema adoptado. 

ARS – Genericamente: Novas unidade de saúde familiar; cirurgia de ambulatório com 
assistência de anestesistas de Ol. Azeméis; serviço de pediatria; Consultas externas das 
8.00 às 20.00horas, todos os dias úteis; início dentro de 4 meses de serviço de pediatria 
e Telemedicina; possibilidade de execução de exames complementares de diagnóstico e 
terapêutica no Hospital S. Sebastião, mediante P1. 

28.01.2008 

 

 

• Unidade de Meios de Diagnóstico e Tratamento e de outras Especialidades 

Poderá existir apenas em alguns casos, de acordo com as recomendações específicas da 

Direcção-Geral da Saúde para o efeito, em articulação com os serviços hospitalares e privados 

definidos pelo sistema local de saúde. 

 

O princípio base será o de a superação de carências a nível de cobertura de assistência médica e de 

cuidados de saúde assumir e privilegiar a partilha de recursos, intermunicipal, tendo por objectivo não 

só prevenir a doença e promover uma melhoria nas condições de saúde das pessoas, mas também 
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garantir maior equidade, por parte dos cidadãos, no acesso aos cuidados de saúde, para tal 

contribuindo a acção dos municípios, corporizando o princípio da subsidiariedade. 

 

Neste momento estão já celebrados protocolos entre a ARS/Ministério da Saúde e alguns do municípios 

da AMP, e existem municípios que no âmbito de futuros compromissos com ARS-N/Ministério da Saúde, 

apresentam já intenções de investimento e projectos: 

 

 

Quadro 15. Intenções de investimento e projectos. 

Protocolo entre a ARS / Ministério da Saúde e os Municípios 

Município Investimento / Projectos Investimento 

Matosinhos - Construção do Instituto de Saúde Pública 5.000.000 

S. M. da Feira - Intervenção é ao nível da intermediação com o Governo  

- Construção de Novos Edifícios para Unidade de Saúde Familiar 

- Projectos de Investigação na área da hidrologia médica e da hidrogeologia 

 

3.000.000 

1.000.000 

 

 

A Rede de Cuidados Continuados 

A implementação desta rede não poderá ser adiada, apresentando-se como um imperativo. Estão 

encontrados os indicadores de referência para a sua implementação, e seria desejável que os 

municípios incorporassem esta valência em futuros acordos, que venham a ser celebrados. 

 

Os rácios conhecidos são os que se apresentam, “tendo em conta o peso da população idosa, as 

morbilidades dos doentes internados nos hospitais da região bem como o tipo de patologias marcadoras 

- tumores malignos, fracturas, HIV e doenças respiratórias, cardiovasculares, cerebrovasculares e 

neurológicas e o número de dependentes avaliados através do inquérito nacional de saúde”: 

“2006/2008 – Fase de implementação”. 

 

 

Quadro 16. Indicadores de referência para a implementação da Rede de Cuidados Continuados. 

Fase Número de camas/Natureza Rácio 

Implementação  - Camas de Média Duração e Reabilitação  

 - Camas de Longa Duração e Manutenção 

> 65 anos/1,3 camas /1.000 

> 65 anos/3,3 camas /1.000 

Consolidação  - Camas de Média Duração e Reabilitação 

 - Camas de Longa Duração e Manutenção 

> 65 anos /1,6 camas /1.000 

> 65 anos /4,0 camas / 1.000 
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O cálculo de necessidades de camas, pela ARS, tem ainda subjacentes estudos assentes no cálculo da 

permilagem dos indivíduos totalmente dependentes e institucionalizados, no total da população com 

mais de 65 anos. 

 

 

4.5. Sistemas Ambientais de Proximidade 

 

4.5.1. Abastecimento de Água e Saneamento 

 

O objectivo definido para o Abastecimento de Água e Saneamento é a aproximação tendencial à 

cobertura total, tentando obter níveis de atendimento da população de 100%, quer no que se refere ao 

abastecimento de água, quer à drenagem de águas residuais, com metas que apontam para a 

finalização das respectivas redes. 

 

Sendo mais ambiciosos os objectivos da AMP que os do PEAASAR, muito bom será se for garantido o 

financiamento capaz de responder pelo menos aos 95% do segundo, superando-se o problema dos 

elevados custos no abastecimento, muitos deles resultantes também de problemas de qualidade da 

água na origem, por motivos de diminuição de quantidade ou razoes hidrológicas. 

 

No quadro actual da rede é possível identificar uma cobertura, como se discrimina na tabela seguinte. 

Olhando para os valores apresentados, apesar de haver municípios com cobertura na ordem dos 100%, 

tais como Porto, S. João da Madeira  e Gondomar, a verdade é que não poderemos ignorar que 

eventuais desajustamentos de redes, perdas geradas em função do tempo e natureza dos sistemas de 

condução, obrigarão à implementação de sistemas de cartografia da rede, telegestão e monitorização 

das mesmas, no sentido de reduzir eventuais perdas e fazer o caminho da eficiência da rede. 

 

Os valores das águas residuais na vertente em baixa, estando aquém dos da vertente em alta, são os 

que se apresentam, em termos de rede, em fase de progressão, e que deverá constituir uma clara 

aposta estratégica no sector, concluindo-se definitivamente o «ciclo infra-estrutural do saneamento 

básico» e implementando modelos de organização que promovam a sua sustentabilidade, tendo como 

objectivo último servir, de forma regular e contínua, a maior percentagem possível da população, com 
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um elevado nível de qualidade do serviço, a um preço comportável e dentro de uma perspectiva 

ambientalmente sustentável. 

 

 

Quadro 17. Taxa de população servida por redes de abastecimento de água e saneamento. 

Localização geográfica População servida por 
abastecimento de água 

População servida por 
sistema de drenagem de 
águas residuais 

Portugal 92 76 

Santo Tirso 50 46 

Trofa 34 30 

Espinho 98 98 

Gondomar 100 65 

Maia 98 98 

Matosinhos 100 70 

Porto 100 91 

Póvoa de Varzim 97 75 

Valongo 98 95 

Vila do Conde 70 60 

Vila Nova de Gaia 94 92 

Arouca 80 30 

Oliveira de Azeméis 54 45 

Santa Maria da Feira 88 20 

São João da Madeira 100 100 

Vale de Cambra 80 70 

 

 

4.5.2. Resíduos Sólidos Urbanos 

 

As preocupações ambientais, económicas e sociais não só na Europa, como no Mundo, exigem 

patamares mais elevados nos conceitos e nas Estratégias de Gestão de Resíduos. Hoje, os problemas já 

não são de 1ª geração, como o encerramento e eliminação de lixeiras, mas são questões de integração 

de Políticas de Ambiente com Políticas de Crescimento e de criação de Emprego. Daí, na Europa e na 

AMP se discutirem e se estruturarem Projectos no domínio da Prevenção, na produção de resíduos e na 

maximização da reciclagem multimaterial de resíduos para, entre outras coisas, evitar a depleção de 

recursos naturais. 
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Nesta matéria é importante proceder a acções que visem intensificar a redução, reciclagem e 

reutilização de resíduos sólidos urbanos através da prevenção da sua produção, da optimização das 

redes de recolha selectiva e da melhoria do comportamento ambiental dos cidadãos. 

 

Os domínios de intervenção nesta área abrangem operações de optimização da recolha selectiva e da 

triagem, de promoção da prevenção da produção de resíduos e de melhoria do comportamento 

ambiental dos cidadãos, concorrendo para os seguintes objectivos: 

a) Optimizar as redes existentes de recolha selectiva multimaterial e de triagem; 

b) Promover a prevenção da produção de resíduos, a correcta gestão dos resíduos perigosos 

presentes no fluxo urbano, reduzindo a sua quantidade e gerindo a sua perigosidade; 

c) Melhorar o comportamento ambiental dos cidadãos, sensibilizando-os para os novos padrões de 

consumo, a redução da produção, a reutilização e a reciclagem de resíduos. 

 

Neste sentido a qualificação e consolidação da rede no âmbito dos resíduos sólidos urbanos consideram 

as seguintes tipologias de operações: 

a) Intervenções que visem optimizar as redes existentes de recolha selectiva, designadamente, as 

que permitam diversificar modos de recolha e fluxos de resíduos recolhidos selectivamente, 

melhorar a gestão de resíduos perigosos presentes no fluxo de resíduos sólidos urbanos, bem 

como instalar sistemas de informação associados às redes de recolha; 

b) Acções que contribuam para optimizar as unidades de triagem existentes e aumentar a sua 

eficácia; 

c) Unidades de valorização energética do biogás de aterros; 

d) Acções de demonstração visando melhorar as práticas de gestão, impulsionar o mercado de 

resíduos, promover a redução da produção de resíduos sólidos urbanos e a separação de 

resíduos na origem; 

e) Estudos estratégicos e campanhas de sensibilização, de âmbito regional ou local, gerais ou 

específicas, orientadas para vários segmentos de público (doméstico, escolas, comércio, 

associações empresariais, etc.), visando melhorar o comportamento ambiental dos cidadãos e 

das empresas, divulgando informação sobre a sociedade da reciclagem e os novos padrões de 

consumo. 
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4.6. Rede Social 

 

Na sequência do diagnóstico realizado nesta área de intervenção, concluiu-se pela necessidade de 

prosseguir no apoio à infância, em especial na necessidade de criar  estruturas capazes de facilitar a 

compatibilização entre a actividade profissional e familiar; na integração e acompanhamento da 

transição dos jovens institucionalizados para a vida activa; no apoio à população idosa quer ainda com 

autonomia, quer na sua perda e também na deficiência; ainda, na necessidade de apoio aos imigrantes 

quer da primeira quer da segunda geração, bem como foram identificadas situações de grupos de risco, 

que se apresentam como necessitando de intervenção, nas comunidades a que pertencem e que se 

apresentam como prioridades de diversas autarquias. 

 

Porque são situações que, transversalmente, exigem articulação de políticas e medidas concretas nas 

intervenções para que se tornem geradoras de integração social, foram admitidas sem reservas, em 

termos de abordagem e identificação, quer quanto à possível identificação e sinalização de pólos de 

intervenção, presentes ou futuros, quer quanto à dimensão municipal da análise, face à real relação de 

proximidade, com as situações a dirimir. 

 

A agregação de diversas valências sociais, capazes de responder a públicos diversos, num espaço 

integrador e simultaneamente capaz de promover a inclusão pessoal, familiar e assistencial e 

simultaneamente, de poder beneficiar do efeito de escala, para melhor servir, com eficiência, é um 

dos objectivos subjacentes na proposta que se apresenta. 

 

Também das análises efectuadas às intenções de investimento dos municípios, podem, à partida, 

apontar-se três tipologias concretas de intervenção, com dimensão de centralidade e simultaneamente 

de proximidade e pluralidade de valências a incorporar. 

 

Assim, são enunciadas intenções de criação, requalificação e /ou ampliação de creches, centro de dia, 

lar de idosos, bem como outras respostas destinadas a coadjuvar a manutenção de idosos, em ambiente 

familiar, tais como unidades de base e de suporte ao apoio domiciliário, acolhimento parental 

temporário e central de serviço de tele-alarme, que podem ser concebidos com vocação de “Centros 

Intergeracionais”, integrando, até, entre outras, estruturas de saúde, estética, comunicações. 
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A situação actual em termos de valências existentes, com potencial integrador é a que se apresenta no 

quadro que se segue: 

 

Quadro 18. Rede de Centros Intergeracionais. 

Rede de Centros Intergeracionais 

Valências actuais, susceptíveis de integração na rede 

Municípios 
Creche 

Lar de 
crianças e 
Jovens em 

risco 

Centro 
de Dia 

Lar de Idosos, 
Lar Residencial* 
e Residência 
para idosos 

Serviço de Apoio 
domiciliário + 

ADI* 

Centro de 
Alojamento/ 
Acolhimento 
Temporário 

Arouca 2 2 - 1+2* 2  

Espinho 7 - 3 3 4  

Gondomar 21 1 9 11+2* 14  

Maia 32 1 11 10+1* 6+1*  

Matosinhos 40 3 15 9+3* 13+4* 1 

Oliveira Azeméis 17 1 11 5 9  

Porto 82 26 38 55+9* 48+1* 3 

Póvoa de Varzim 12 2 5 5+2* 5  

SM Feira 30 1 21 8+1 24+2*  

Santo Tirso 9 - 6 9 9 2 

SJ Madeira 5 - 2 1+1* 1 1 

Trofa 2 - 2 3 1 1 

Vale Cambra 3 - 5 2 6 1 

Valongo 14 2 7 5 7 1 

Vila do Conde 12 1 6 6+3*+1 8+1* 2 

VNova Gaia 35 5 20 17+3*+1 15 1 

 

 

Nesta sequência, procuramos identificar alguns projectos, que se enunciam, a título exemplificativo, 

sendo que alguns, com carácter inovador, são susceptíveis de sustentar as demais valências, em termos 

qualitativos: 

 

Rede de Centros Intergeracionais, com valências de : 

� Espaços de Intervenção Social, de comunidades locais, Redes Sociais, de Idosos, de Jovens em 

risco, Deficientes  – Santo Tirso, Porto, Trofa 

� Alargamento da rede de equipamentos para idosos (Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário) – Póvoa de Varzim,  Santa Maria da Feira, Santo Tirso , Vale de Cambra, Arouca 
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� Ampliação de instalações (Creche, Jardim de Infância, ATL, Lar, Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário) – Arouca, Póvoa de Varzim, 

� Alargamento do Centro de Acolhimento Temporário para Menores – Gondomar, Santo Tirso 

� Centros de Acolhimento Nocturno  - Santa Maria da Feira/EDV 

� Centro de Acolhimento Parental (temporário) – Santo Tirso 

� Serviços Especializados de Geriatria 

� Dinamização do  Serviço de tele-assistência domiciliária – Trofa 

� Farmácia Social  - Póvoa de Varzim (privado – Cruz Vermelha) 

� Serviços Públicos Higio - Sanitários – Póvoa de Varzim (privado – Cruz Vermelha) 

 

 

Quadro 19. Rede de Serviços de Integração e Cidadania Activa. 

Rede de Serviços de Integração e Cidadania Activa 

Município Centro de 
Convívio 

Cantina 
Social 

Centro 
Comunitário 
/intervenção 
Comunitária 

Centro 
Intervenção 
Precoce 

Centro 
Actividades 
Ocupacionai

s 

Unidades 
de 

Inserção 

Unidades 
de Vida 
Protegida 

Apoio 
Psicossocial 

Arouca - - - - 2 - - - 

Espinho 1 - 2 - 2 - - - 

Gondomar 10 - 2 - 3 - - 1 

Maia 1 - 2 - 3 - -  

Matosinhos 9 1 - 2 6 - - - 

O. Azeméis - - 3 - 1 1 - - 

Porto 40 2 8 2 14 6 1 6 

P. Varzim - 1 - - 2 - - - 

SM Feira 1 - 1 1 2 - - 10 

Santo Tirso 1 1 4  1 - - - 

SJ Madeira 1 - - 1 1 - - 1 

Trofa 1 - 1 - 1 1 - - 

Vale Cambra 2 - 2 - 1 - - 1 

Valongo - - 2 - 1 - - - 

Vila do Conde 2 - - - 2 - - - 

VNova Gaia 13 1 - 2 7 1 - - 

 

 

Um outro tipo de valências, susceptível de integrar redes de apoio e de integração diferenciados, 

designadamente no apoio à transição de jovens para a vida activa, no apoio comunitário e familiar, em 
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comunidades de inserção, no apoio à deficiência, às vítimas de violência doméstica, a grupos de 

excluídos em razão de limitações patrimoniais, no apoio a imigrantes, entre outros. 

 

A situação actual, em termos de valências existentes, com potencial integrador de uma Rede de 

Serviços de Integração e Cidadania Activa, é a que se apresenta no quadro anterior. 

 

Enunciamos, a título exemplificativo, algumas intenções de investimento, muitas delas em fase de 

projecto, sendo que algumas apresentam carácter complementar e inovador de uma rede assistencial 

com dignidade e qualidade, que se deseja, e susceptível de concretização como rede-padrão: 

 

Redes de Serviços de Integração e Cidadania Activa, com valências de: 

� Residências de Transição Para a Vida Activa – Santa Maria da Feira, Valongo, Vale de Cambra 

� Gabinete de Mediação Familiar e Comunitária – S.M. Feira, Santo Tirso, Vale de Cambra 

� Comunidade de Inserção - Casa Mãe  - Santo Tirso 

� Escola de Família – S. João da Madeira 

� Criação de residências partilhadas (direccionadas p/idosos e grupos de risco) – Santo Tirso 

� Mistura Activa – Oliveira de Azeméis 

� Alargamento das respostas dirigidas à deficiência – Santo Tirso 

� Centro de Dia Especializado para Doentes Mentais-Doente de Alzheimer – Santa Maria da Feira 

� Centro de Intervenção Precoce 

� Fórum - psicossocial 

� Gabinete especializado de Intervenção e de Apoio a vítimas de violência doméstica – Santa 

Maria da Feira, Santo Tirso 

� Centro de Actividades Ocupacionais – Póvoa de Varzim 

� Centros fisiátricos 

� Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante –  Santo Tirso 

� Apoio à Empregabilidade e Igualdade de Oportunidades dos Imigrantes – Póvoa de Varzim. 

� Pontes para a Integração – Vale de Cambra 

� Porto Feliz - Porto 

 

Um outro tipo de respostas, capazes de integrar igualmente redes de acesso a novas tecnologias, com 

formação e desenvolvimento nessa área, com centros de actividades de tempos livres – ATL's, 

acolhimento de associações juvenis, grupos de artes performativas, sedes socioculturais, de 
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desenvolvimento de competências linguísticas, de interacção com redes internacionais de jovens, 

voluntariado, programas culturais, educacionais e representações europeias, acessos e oportunidades 

transnacionais, lazer, de intervenção e trabalho comunitário e de preservação ambiental, turismo 

juvenil e sénior, entre outros. 

 

A situação actual, em termos de valência âncora existente, com potencial integradora de uma Rede 

Social de Terceira Geração é a que se apresenta, sendo esta susceptível de uma abertura e 

acolhimento a muitas áreas de inovação de processos, de conhecimento e de intervenção da sociedade 

civil, que neste momento não têm ainda consagração, mas não podendo deixar de ser equacionadas. 

 

 

Quadro 20. Frequência de valência âncora instalada na Rede Social de Terceira Geração. 

Rede Social de Terceira Geração 

frequência de valência âncora instalada 

Município Centro de Actividades de Tempos Livres 

Arouca 5 

Espinho 4 

Gondomar 16 

Maia 8 

Matosinhos 27 

Oliveira Azeméis 17 

Porto 74 

Póvoa de Varzim 27 

SM Feira 40 

Santo Tirso 9 

SJ Madeira 13 

Trofa 2 

Vale Cambra 8 

Valongo 10 

Vila do Conde 11 

VNova Gaia 23 

 

 

Alguns projectos, que se enunciam, a título exemplificativo, pela sua diversidade podem constituir um 

pólo de agregação e coesão social: 
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Rede Social de Terceira Geração – Multimodular, com projectos indicativos; 

� Promoção da inclusão digital - Porto 

� Formação na área das TIC (adultos) 

� Centro Intergeracional de Pedroso – Juvenil – Vila Nova de Gaia 

� Espaço E- Espaço à Iniciativa Empresarial – São João da Madeira 

� Apoio ao associativismo juvenil - Porto 

� Sistema de Apoio ao Movimento Associativo – SAMA - Porto 

� Casa da Juventude - Arouca 

� Escola de Educação Rodoviária e condução defensiva  - S. João da Madeira 

� Participação em redes e Associações Internacionais - Porto 

� Mobilidade para todos – Vila Nova de Gaia 

� Olimpíadas Seniores - Arouca 

� Promover a literacia da população adulta - Santa Maria da Feira 

� Banco de Voluntários – Trofa, Porto, 

� Oficina do Idoso – Trofa 

� Espaço TINI – Vila Nova de Gaia 

� Eco -Clube de Vila D'Este – Vila Nova de Gaia 

� Programas de Promoção Educativa e Acesso à Sociedade do Conhecimento – S.M. da Feira 

� Conselhos Municipais de Comunidades 

� Plano de Gestão da Qualidade nas Respostas Sociais 
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5 - Outras Redes de Serviços 
 

 

5.1. Cultura, Património e Turismo 

 

No âmbito da cultura e património pretende-se promover uma Rede Metropolitana de Programação, 

assente na melhoria das condições de salvaguarda, valorização e de animação do património cultural 

(imóvel, móvel, imaterial e oral), numa perspectiva do património como factor de dinamização e 

desenvolvimento, de animação e divulgação, de potencial turístico, e do património como factor de 

conhecimento e inovação. A integração com a vertente turística é fulcral na afirmação da Marca Porto 

enquanto produto de afirmação e dinamização da vocação turística da AMP. 

 

A. Rede de Valorização do Património – nomeadamente no que diz respeito à Valorização dos 

Recursos, à Promoção da Atractividade dos Recursos, à Criação de Espaços de Interpretação 

e à Reabilitação de Espaços Rurais. 

 

As intervenções a incluir neste âmbito visam a melhoria das questões infra-estruturais e das 

condições de salvaguarda, valorização e de animação do património cultural (imóvel, móvel, 

imaterial e oral), numa perspectiva do património como factor de dinamização e 

desenvolvimento, de animação e divulgação, numa vertente de potencial turístico, e do 

património como factor de conhecimento e inovação. 

 

A.1. Valorização dos Recursos 

Para a qual foram submetidos um total de 33 projectos de investimentos indicativos. 

 

A.2. Promoção da Atractividade dos Recursos 

Tendo sido considerados 11 projectos indicativos. 

 

A.3. Rede de Espaços de Interpretação 

Que integrarão um conjunto de 31 intervenções propostas nos projectos indicativos. 
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A.4. Reabilitação dos Espaços Rurais 

Para a qual foram submetidos 7 projectos indicativos. 

 

B. Rede de Programação Cultural 

 

Face à oferta existente sugere-se a gestão e acompanhamento, pelo Conselho Metropolitano de 

Vereadores, da programação em rede na AMP, no sentido de ser criado um modelo de 

programação cultural, que estruture a oferta cultural metropolitana, defina modelos de 

promoção e gestão, que permitam a obtenção de sinergias entre municípios. 

 

A título exemplificativo, as intenções de programação com investimento associado, pelos 

municípios, contemplam 14 projectos. 

 

 

C. Turismo 

 

No turismo, o caminho da excelência deverá integrar a afirmação da Marca Porto enquanto produto 

originário da AMP. Neste sentido, o planeamento e intervenção há-de envolver acções de promoção 

turística, de procura dos produtos da região, bem como a qualificação dos seus recursos e destinos. 

 

Também a AMP pela situação estratégica que detém, é susceptível de atrair turismo de negócios, 

turismo urbano, turismo de natureza e aventura, turismo rural, enoturismo, turismo de saúde e turismo 

histórico cultural. 

 

Acresce que o Porto de Leixões ao posicionar-se na frente atlântica, apresenta um elevado potencial 

para o desenvolvimento da actividade de cruzeiros, na qual pode explorar-se uma oferta valiosa e 

distintiva do Porto /Norte de Portugal, sendo um contributo decisivo para alavancar o crescimento das 

dinâmicas turísticas na AMP e na Região Norte. 

 

Também o aproveitamento turístico do Vale do Douro poderá ser associado á navegabilidade do Rio e 

assim integrar um pacote turístico com uma dimensão atractiva, capaz de gerar mais-valias para a 

região. 
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Uma vertente susceptível de ser convertida em oportunidade, é número crescente de pessoas com mais 

de 65 anos, a nível interno, capazes de constituírem um mercado potencial. 

 

A título exemplificativo, foram considerados 26 projectos de investimento indicativos submetidos pelos 

municípios. 

 

O quadro global de projectos indicativos na rede da Cultura, Património e Turismo é o seguinte: 

 

 

Quadro 21. Quadro global de projectos na rede de Cultura, Património e Turismo. 

Redes e Componentes N. Projectos 

Valorização do Património 82 

Valorização dos Recursos 33 

Promoção da Atractividade dos Recursos 11 

Espaços de Interpretação 31 

Reabilitação de Espaços Rurais 7 

Programação Cultural 14 

Turismo 26 

Total 122 

 

 

5.2. Desporto e Lazer 

 

A oferta de espaços e infra-estruturas para a prática desportiva assistiu a um acréscimo significativo, 

mas tal esforço de investimento tem incidido especialmente na disponibilização de espaços formais de 

utilização condicionada, e numa concentração em termos da tipologia, dificultando o acesso à prática 

desportiva, e não permitindo a diversificação das modalidades. 

 

É objectivo proceder ao reordenamento metropolitano dos equipamentos desportivos. O mesmo 

implicará disponibilizar espaços segundo tipologias e necessidades específicas, integrar espaços de 

prática desportiva, de espectáculo, de competição e alto rendimento desportivo. 

 

 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 03. Programa de Acção | Abril 2008 

 pág. 136 / 148 

Rede de equipamentos especializados 

Equipamentos destinados à prática desportiva específica de uma modalidade ou de um grupo de 

modalidades particulares, podendo envolver diversas valências e ser adequadas à prática desportiva de 

alto rendimento. 

 

Seguem-se intenções de investimento, a título exemplificativo, por parte dos municípios: 

• Campos de Golfe 

• Centros de Alto Rendimento Desportivo 

• Centros de Preparação Olímpica 

• Pavilhões Multiusos 

• Piscinas Olímpicas 

• Pistas de Karting 

• Pistas de Remo e de Canoagem 

• Trilhos para Desportos Motorizados 

 

Tal conjunto de projectos indicativos contabiliza um total 10 intervenções nesta rede. 

 

 

5.3. Saúde 

 

Os grupos populacionais de superior risco são susceptíveis de integrar uma rede de apoio e profilaxia, 

enquanto necessidade sentida pelas populações e famílias em que se integram. 

 

Um serviço de informação eficaz pode, pelo uso dos tempos de antena de serviço público, nacional 

e/ou regional, ajudar a concretizando redes de informação, através de campanhas de sensibilização e 

prevenção da doença, tudo na promoção de  uma melhoria nas condições de acesso à saúde das 

pessoas, sem perder de vista o esforço de racionalização dos meios disponibilizados, mas sem que tal 

comprometa a qualidade da respectiva prestação. 

 

A nível de áreas metropolitanas e municípios, as competências são inexistentes nesta área. No entanto, 

num quadro possível, provável e até desejável, de sensibilização para a criação de infra-estruturas em 
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parceria, com entidades terceiras e com as autoridades de saúde é uma medida, que deve ajudar a 

estruturar as redes a implementar. 

 

Rede de Apoio e profilaxia de grupos de superior risco 

Esta rede destinada à prevenção e tratamento da toxicodependência, tem no âmbito do quadro 

existente susceptível de integrar a rede as seguintes unidades, a saber: 

 

 

Quadro 22. Unidades susceptíveis de integrar a Rede de Apoio e Profilaxia de Grupos de Superior Risco. 

CAT – Centro de Apoio a 
Toxicodependentes Outras unidades Total Total 

Concelho 

Previsto Existente Previsto Existente Previsto Existente 

Santo Tirso - - - - - - 

Trofa - - - - - - 

Espinho - - - 1 - 1 

Gondomar - 1 - 1 - 2 

Maia - - - 1 - 1 

Matosinhos - 1 - 1 - 2 

Porto - 5 - 2 - 7 

P. Varzim - - - - - - 

Valongo - - - - - - 

V. Conde - - - 2 - 2 

VN Gaia - 1 - 1 - 2 

Arouca - - - - - - 

SM Feira - 1 - 1 - 2 

Ol. Azeméis - - - 1 - 1 

SJ Madeira - - - 1 - 1 

V. Cambra - - - - - - 

Totais - 9 - 12 - 21 

 

 

Municípios há que também apresentam intenções de investimento a este nível, que não devem ser 

ignorados, pelas autoridades competentes. 
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Quadro 23. Projectos de investimento indicativos na Rede de Apoio e Profilaxia de Grupos de Superior Risco. 

Município Projectos/Investimentos Investimento 

Póvoa de Varzim  - Criação de Centro de Apoio a Toxicodependentes  (Maria Paz Varzim) 1.000.000 

Santo Tirso  - Alargamento das respostas ao alcoolismo, com a integração de apoio médico 125.000 

 

 

Rede de informação, sensibilização e prevenção 

Com a disponibilização das tecnologias de informação, será possível aos municípios no âmbito de 

futuros protocolos ou intenções de colaboração, lançarem campanhas do tipo referenciado, enquanto 

prestação de serviço público, ou mesmo pela intervenção da tutela, lançando mão do estatuto de 

“publicidade institucional” a ceder pelo Ministério de Saúde, de natureza gratuita, se assumida como 

tal, quer a nível nacional, quer regional, ainda que cingido à AMP. 

 

 

5.4. Mobilidade, Acessibilidade e Transportes 

 

Ao nível da mobilidade, acessibilidade e transportes em meio urbano, podem assim identificar-se 

quatro grandes vertentes para o aumento da sua competitividade e urbanidade no domínio dos 

transportes e da mobilidade: 

� A criação de infra-estruturas locais de apoio ao desenvolvimento de operadores logísticos 

vocacionados para a organização da distribuição urbana. 

� O incremento de novas soluções em matéria de transportes públicos, com recurso a fontes 

diversificadas de financiamento. 

� O alargamento, em grande escala, das infra-estruturas que possam promover a 

multimodalidade urbana, e que sejam potenciadoras da conciliação entre a vida profissional e 

familiar, sendo certo que a qualificação do espaço público tem de passar a estar associada à 

diversificação dos modos de transporte. O transporte "a pé" tem um grande peso na repartição 

modal nas nossas cidades e a sua infra-estrutura de suporte é, persistentemente, o resultado 

do que sobra do projecto rodoviário. As vias para bicicleta têm de entrar nas agendas 

municipais não apenas como programa lúdico associado às frentes de água, mas como infra-

estrutura de um transporte alternativo de grande futuro na economia do pós-petróleo. 

� Por último, a necessidade de encarar a fixação de residentes nos centros das cidades como 

parte da resolução do problema da revitalização demográfica. 
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Promoção da mobilidade urbana, orientada para a melhoria da eficiência dos transportes e mobilidade 

nos principais núcleos do sistema urbano regional, através de: 

� sistemas de transportes urbanos e suburbanos em sítio próprio; 

� realização de variantes a centros urbanos; 

� desenvolvimento de acções de qualificação dos sistemas de transportes públicos de 

passageiros; 

� eliminação de pontos de acumulação de sinistralidade rodoviária urbana; 

� concretização de planos de mobilidade urbana sustentável e consequente reorientação de 

espaços canal para a multimodalidade (percursos pedonais e ciclovias, promoção do transporte 

público, acesso aos transportes públicos por pessoas de mobilidade reduzida, promoção da 

interoperabilidade e da intermobilidade); 

� apoio a acções complementares nos domínios da logística e da micrologística urbana e a 

investimentos nas redes integradas de centros coordenadores de transportes, portos e 

aeródromos fundamentais para o reforço e qualificação da rede urbana. 

 

 

5.5. Serviços da Administração Pública Local 

 

Uma Rede Integrada de Lojas do Munícipe e do Investidor eficaz e que sirva efectivamente os 

interesses dos cidadãos e das empresas deve ser estruturada em função das características físicas e 

funcionais do espaço onde se integra. Ao nível das características espaciais da AMP a criação deste tipo 

de rede assenta essencialmente em 3 níveis hierárquicos: 

• Um primeiro nível deve englobar uma Loja Municipal que concentre em si todos os serviços 

municipais e/ou públicos e todos os serviços de apoio ao Investidor numa lógica de promover 

uma maior proximidade aos cidadãos e empresas. Todos os municípios deverão possuir uma 

Loja Municipal, rompendo com a dispersão de serviços que dificulta quer o acesso por parte dos 

cidadãos e empresas, quer o próprio relacionamento entre os serviços.  

• Num segundo nível, e atendendo à dimensão quer espacial quer populacional dos municípios, 

deverão ser criados Postos de Atendimento ao Cidadão (PAC), que funcionam na dependência 

directa da Loja Municipal, mas que concentram apenas os serviços públicos mais relevantes. 

Estes PAC devem encontrar-se distribuídos numa lógica que vise servir de uma forma mais 

próxima os aglomerados populacionais de maior dimensão.  
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• Num terceiro nível, e atendendo às dificuldades de mobilidade dos cidadãos, quer pela 

dispersão dos aglomerados populacionais, quer pelas características socioeconómicas, deverão 

ser criadas lojas itinerantes, que se desloquem ao encontro dos cidadãos e empresas 

localizados em locais onde por características físicas ou sociais seja mais difícil a mobilidade. 

Na mesma perspectiva de promover o acesso rápido e simples aos serviços públicos deverão ser 

criadas lojas virtuais que concentrem serviços considerados relevantes, como licenças; modelos 

de requerimentos; regulamentos; inscrições; pedido de isenção do IMI; Carta de Caçador; 

Oferta/Procura de Emprego; Cartografia do Concelho e Sistemas de Informação Geográfica com 

interface em linha, bem como outros que possam ser tidos como pertinentes e imediatos. 

 

Para que seja criada uma Rede Integrada de Lojas do Munícipe e do Investidor, existem toda uma série 

de dispositivos necessários para que efectivamente ocorra uma prestação de serviços capaz de dar 

resposta em tempo útil às solicitações de cidadãos e empresas. Destes dispositivos salientam-se as 

infra-estruturas tecnológicas, nomeadamente a existência de uma rede interna que integre a 

totalidade dos serviços disponibilizados nas Lojas aos respectivos departamentos, que operam numa 

estrutura informatizada. A criação de Lojas Virtuais estará dependente da informatização de 

procedimentos, e esta última da desmaterialização dos processos.  

 

Apesar da AMP constituir um território contíguo que partilha identidades comuns, cada município 

apresenta especificidades próprias patentes em diferentes prioridades ao nível dos investimentos que 

têm sido efectuados na Modernização Administrativa e no desenvolvimento de serviços de apoio ao 

cidadão, o que se reflecte em diferentes posições face aos objectivos que pretendemos atingir ao nível 

da Modernização Administrativa Local com a criação de redes. 

 

Na AMP apenas um concelho não possui nenhuma Loja ou Gabinete de Apoio ao Munícipe de qualquer 

tipo. Todavia, a grande generalidade de Gabinetes que existem são serviços isolados, e de apoio 

essencialmente de cariz social. Saliente-se que apenas 8 municípios têm um Gabinete de Apoio 

Municipal, num total de 8 Lojas Municipais e 3 municípios têm um Posto de Atendimento ao Cidadão, 

num total de 4 Postos. Em termos dos serviços prestados, resumem-se na sua maioria a serviços 

directamente dependentes da autarquia, como águas ou licenças. De uma forma geral, os gabinetes 

existentes caracterizam-se por serem espaços reduzidos, por prestarem um número reduzido de 

serviços, e por terem uma orientação que consiste essencialmente em prestar apenas atendimento. Os 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 03. Programa de Acção | Abril 2008 

 pág. 141 / 148 

serviços às empresas funcionam em condições semelhantes ao dos gabinetes municipais, e existem 

apenas em 6 municípios, num total de 7. 

 

 

Quadro 24. Inventariação dos espaços e modalidades de atendimento /prestação de serviços aos cidadãos e às empresas. 

Município Gabinete 
Virtual 

Gabinete de 
Atendimento 
Municipal 

Posto de 
Atendimento 
ao Cidadão 

Gabinetes de 
Apoio às 
Empresas 

Outros Total 

Arouca       

Espinho     2  

Gondomar  1 1   2 

Maia  1 1  2 4 

Matosinhos  1 2  1 4 

O. Azeméis 1 1  1 1 4 

Porto 1 1   3 5 

Póvoa do Varzim   2  1 3 

SM Feira    1 1 2 

Santo Tirso   1 1 1 3 

SJ Madeira 1   1 1 3 

Trofa   1 1 1 3 

Vale de Cambra  1    1 

Valongo 1 1 1  1 4 

Vila do Conde     1 1 

Vila Nova de Gaia  1 1 2 3 7 

AMP 4 8 10 7 19 50 

 

 

Neste sentido, a criação da Rede de Lojas do Munícipe e do Investidor deverá passar pelo 

reajustamento e reordenamento das Lojas já existentes, visto que apenas um município não possui 

nenhum tipo de loja. È imprescindível a criação de uma Loja Municipal (o topo da hierarquia da rede) 

em todos os municípios, que reúna em si quer os serviços de apoio aos cidadãos como os de apoio às 

empresas, e deve estar dotada de infra-estruturas que permitam a articulação quer entre os serviços 

existentes como a ligação aos respectivos departamentos de actuação. Todavia, dadas as tipologias de 

Lojas e Gabinetes de Apoio Municipal existentes verifica-se que é necessário investir na readaptação 

dos Gabinetes de Apoio Municipal existentes e na criação de mais Lojas Municipais. 
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Neste âmbito surgem já alguns projectos indicativos no sentido de alicerçar o primeiro nível de Rede 

Integrada de Lojas do Munícipe e do Investidor da AMP, que englobam um investimento de cerca de 715 

Mil Euros. 

 

Os Postos de Atendimento ao Cidadão (PAC) não são nem devem ser substitutos das Lojas Municipais, 

pelo que os municípios que apenas têm PAC devem igualmente constituir uma Loja Municipal. Os PAC 

podem funcionar como unidades de apoio das Lojas Municipais, num segundo nível da rede de Lojas do 

Munícipe e do Investidor, nos aglomerados populacionais de maiores dimensões. Os 10 PAC existentes 

na AMP podem e devem ser aproveitados, mas equacionando se a sua localização é a mais adequada.  

 

Nos municípios com aglomerados populacionais mais dispersos, a aposta passa pela criação de Lojas 

Itinerantes que se desloquem aos aglomerados mais longínquos, onde as condições de acessibilidade 

sejam mais reduzidas, ou onde a população devido a características sociais tenha uma mobilidade mais 

reduzida, propondo-se uma frequência quinzenal ou mensal.  

 

O tempo de resposta às solicitações deve ser reduzido ao máximo no sentido de promover a satisfação 

dos utentes. Esta satisfação irá ser avaliada através de processos de gestão da qualidade, que será 

implementada na dependência da certificação da qualidade dos serviços autárquicos, tida como um 

projecto de interesse metropolitano. 

 

 

5.6. Ambiente e Sustentabilidade 

 

5.6.1. Requalificação Ambiental e Reabilitação do Património Natural 

 

Rede de requalificação ambiental e reabilitação do património natural, com destaque para áreas 

ribeirinhas e margens de linha de água, para uma fruição vivencial e de sentido lúdico, associado à 

prática desportiva e de lazer. 

 

A requalificação ambiental passa ainda pelos recursos hídricos, incluindo a conservação e reabilitação 

da rede hidrográfica, a limpeza de desassoreamento de linhas de água, zonas ribeirinhas e das zonas 

húmidas, e a valorização das zonas fluviais e de albufeiras e recuperação do património associado. 
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Neste sentido, pretende-se concretizar um conjunto de iniciativas inseridas em planos integrados de 

valorização e gestão de espaços englobando acções de oferta de alojamento, animação turístico-

desportiva e de promoção do lazer, de valorização e promoção de produtos e serviços locais. As 

intenções de investimento dos municípios na área de valorização qualificação ambiental aponta para 

um conjunto de 104 acções indicativas de intervenção. 

 

 

5.6.2. Acções para a Sustentabilidade e Eficiência Energética 

 

A competitividade das regiões, das cidades e das empresas é muito afectada pela sua capacidade de 

definir quais os produtos energéticos mais adequados para as suas necessidades, de acordo com as 

diferentes características dos consumidores. Por exemplo, uma cidade cujos transportes são 

fundamentalmente baseados na gasolina e no diesel é com certeza menos competitiva do que outra 

que disponha de um sistema de transporte integrado com uma forte componente do transporte 

eléctrico. 

 

Entre os vários tipos de consumidores de energia, destacam-se os edifícios pelo que o não cumprimento 

dos regulamentos energéticos dos edifícios, incluindo os públicos, introduz nefastos problemas nos 

consumos energéticos que, contabilizados durante o período de vida útil do edifício, conduzem a 

desperdícios inacreditáveis, de elevado custo energético e por isso também ambiental.  

 

Assim, uma linha de orientação estratégica é a promoção da utilização racional de energia onde o 

muito que tem vindo a ser realizado, implica que muito mais terá de ser feito, pois os indicadores 

energéticos, como a elasticidade ou a intensidade energética estão ainda aquém dos padrões 

internacionais. 

 

Outra linha prioritária, é das energias renováveis, onde se impõem acções demonstrativas e para a 

promoção do cluster das tecnologias energéticas e ambientais, também com o objectivo de reduzir e 

racionalizar o consumo de energia eléctrica, de reduzir os desperdícios sólidos, líquidos e gasosos, 

assumindo claramente uma política de eco-eficiência na AMP de acordo com o paradigma do 

desenvolvimento sustentável. 
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Nestas acções para a Sustentabilidade e Eficiência Energética encontram-se identificados um conjunto 

de 24 projectos indicativos. 

 

 

5.7. Áreas de Acolhimento Empresarial 

 

Neste patamar de intervenção propõe-se a realização de Operações Integradas, que consistem em 

acções de reorganização e requalificação de zonas industriais e de actividades, numa lógica 

condominial, de ordenamento e acolhimento empresarial, abrangendo, por exemplo, as componentes 

infra-estruturais, de equipamento, de logística, de investigação e desenvolvimento e de promoção do 

acolhimento industrial e do ordenamento espacial. 

 

De uma forma geral pretende-se fomentar uma modernização dos sectores económicos tradicionais, 

através da adopção de melhores processos de fabrico, logística, distribuição, organização ou 

marketing. Esta modernização deverá ser efectuada tendo em conta a valorização ambiental do 

território, recorrendo ao uso de tecnologias limpas e eco-eficientes, através da utilização de energias 

renováveis. A reestruturação destas áreas industriais deverá ainda incluir incubadoras multi-objectivos. 

 

No cômputo das tipologias adoptadas para a realização de Operações Integradas consideram-se os 

Parques Industriais, os Parques Comerciais, os Parques de Distribuição, os Urban District, os Gabinetes 

de Apoio ao Empreendedorismo e os Serviços Avançados às Empresas. 

 

Nesta área, são apresentados, pelos municípios da AMP, a título indicativo, 45 investimentos 

designadamente em acções de requalificação, reordenamento, actualização tecnológica e promoção. 

 

No que se refere a Serviços de Apoio às Empresas, e Gabinetes de Empreendedorismo foram 

identificadas 52 acções indicativas de investimento. 
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5.8. Riscos Naturais e Tecnológicos 

 

No âmbito de actuação nesta prioridade estratégica, é assumida a consolidação da Rede para a 

Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos Naturais e Tecnológicos, que enquadrada no Sistema 

Metropolitano de Protecção Civil, concretiza e implementa o Plano Metropolitano de Protecção Civil. 

 

A “Rede para a Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos Naturais e Tecnológicos” integra as 

estruturas de protecção civil presentes na área territorial da AMP, independentemente dos seus níveis 

(nacional, regional, metropolitano e municipal). 

 

Engloba ainda os agentes de protecção civil: 

� Os corpos de bombeiros; 

� As forças de segurança; 

� As Forças Armadas; 

� As autoridades marítima e aeronáutica; 

� O INEM e demais serviços de saúde; 

� Os sapadores florestais; 

� Cruz Vermelha Portuguesa. 

 

Para a efectivação e consolidação desta rede consideram-se as actuações e operações previstas no 

ponto referente ao Programa da Prioridade Estratégica “Riscos Naturais e Tecnológicos”, que para 

efeitos do presente trabalho integram um total de 18 projectos indicativos de investimento. 
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6 - Quadro Financeiro 
 

 

6.1. Projectos de Interesse Metropolitano 

 

 

Quadro 25. Montantes em Projectos de Interesse Metropolitano contabilizáveis (investimento total e comparticipação estimada). 

Projectos de Interesse Metropolitano Inv. Total Comparticipação Estimada 

Regeneração Urbana 265.499.807 185.849.865 

Modernização Administrativa 34.947.579 21.067.875 

PCT & Parques Empresariais Estruturantes 146.572.069 74.496.717 

Total 447.019.455 281.414.457 
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6.2. Redes / Cenário Base 

 

 

Quadro 26. Quadro global dos montantes a mobilizar por redes consideradas (investimento total e comparticipação estimada). 

Investimento Total Comparticipação Estimada Total 
PE Redes Redes de 

Proximidade 
Outras 
Redes 

Redes de 
Proximidade 

Outras 
Redes Inv. Total Comp. Estim. 

01 Educação 1.º CEB + Pré-Esc. 314.654.317  220.258.022  314.654.317 220.258.022 

Equipamentos Culturais 137.632.000  91.451.400  

- Artes do Espectáculo 70.507.000  47.554.900  

- Bibliotecas e Arquivos 36.345.000  22.450.500  

- E. Promoção da Criatividade 30.780.000  21.446.000  

Valorização do Património  72.528.700  45.791.390 

- Valorização dos Recursos  37.108.700  24.264.460 

- Atractividade dos Recursos  3.300.000  2.010.930 

- Espaços de Interpretação  23.545.000  13.449.750 

- Reab. dos Espaços Rurais  8.575.000  6.066.250 

Programação Cultural  3.732.500  2.102.225 

02 

Valorização Turística  58.445.000  38.728.500 

272.338.200 178.073.515 

Equip. Desp. de Base e Lazer 242.291.839  172.186.787  

- Formativos e de Base 105.595.851  73.917.096  

- Desp. Informal e do Lazer 136.695.988  98.269.692  
03 

Equip. Desp. Especializados  72.156.000  47.971.700 

314.447.839 220.158.487 

Saúde 11.000.000 2.475.000 7.700.000 1.726.250 

- Centros de Terceira Geração 11.000.000  7.700.000  

- Cuidados Continuados     

- Profilaxia de Grupos de Risco  1.475.000  1.026.250 

04 

- Info. Sensib. e Prevenção  1.000.000  700.000 

13.475.000 9.426.250 

05 Transportes e Mob. Urbana  671.632.785  470.142.950 671.632.785 470.142.950 

07 Lojas Munícipe e Investidor  972.000  583.200 972.000 583.200 

Sistemas Ambientais 474.017.541  331.968.304  

- Ciclo Urbano da Água 438.352.041  306.616.429  

- Resíduos Sólidos Urbanos 35.665.500  25.351.875  

Valorização e Qual. Ambiental  246.067.516  182.790.887 

- Ambiente Património Natural  222.580.316  165.176.987 

08 

- Sust. e Eficiência Energética  23.487.200  17.613.900 

720.085.057 514.759.191 

09 Acolhimento Empresarial  165.198.000  91.096.276 165.198.000 91.096.276 

Redes Sociais 57.460.340  40.003.488  

- Centros Intergeracionais 43.099.348  30.094.544  

- Integração e Cidadania Activa 9.521.795  6.601.507  
10 

- 3.ª Geração Multimodular 4.839.197  3.307.438  

57.460.340 40.003.488 

11 Riscos Naturais e Tecnológicos  9.089.751  6.485.326 9.089.751 6.485.326 

 Total 1.237.056.037 1.302.297.252 863.568.001 887.418.703 2.539.353.289 1.750.986.704
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6.3. Montantes Globais / Cenário Base 

 

 

Quadro 27. Quadro global dos montantes por Prioridades Estratégicas (investimento total e comparticipação estimada). 

Prioridades Estratégicas Inv. Total Comparticipação Estimada 

Educação 314.654.317 220.258.022 

Cultura, Património e Turismo 272.338.200 178.073.515 

Desporto e Lazer 314.447.839 220.158.487 

Saúde 13.475.000 9.426.250 

Mobilidade, Acessibilidade e Transportes 671.632.785 470.142.950 

Regeneração urbana 265.499.807 185.849.865 

Modernização Administrativa 35.919.579 21.651.075 

Ambiente e Sustentabilidade 720.085.057 514.759.191 

Desenvolvimento Económico 311.770.069 165.592.993 

Acção Social 57.460.340 40.003.488 

Riscos Naturais e Tecnológicos 9.089.751 6.485.326 

Total 2.986.372.744 2.032.401.161 

 

 

 

 

 


