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Se não era, devia ser a
«bíblia», do urbanismo em
Gaia. O PDM, Plano Direc-
tor Municipal, do tempo da
Câmara socialista não era,
como começou por dizer a
actual maioria, um bom do-
cumento, mas “melhor que
nenhum.”

Passados mais de dez
anos, está concluído o do-
cumento estratégico, estru-
turante do projecto político
para a próxima década.

Fala-se do PDM cuja re-
visão começou em 2005;
aprovado em sede de Câ-
mara em 2007; apresentado
á comunicação social na
passada semana. Em finais
de Junho tem lugar a reunião
da Comissão Mista de Coor-
denação para o parecer final
do documento. Meados de
Julho/Agosto decorre a dis-
cussão pública do PDM “se
chegarmos á conclusão
que é necessário prolon-
gar esse prazo, não ha-
verá qualquer problema”,
disse o presidente Filipe Me-
nezes.

Se tudo correr como pla-
neado, em Setembro/Outu-
bro, é feita apreciação das
alterações que advenham
dessa mesma discussão
pública. Em Dezembro, o
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PDM de Gaia deverá estar
pronto a ser aprovado e publi-
cado.

A partir daí entra em vigor
um PDM “de segunda ge-
ração”, tendo por horizonte
o ano de 2020, altura em que
Gaia espera ter cerca de 350
mil habitantes “e consolidar
a imagem de liderança
regional”, para o que ne-
cessita entre outros projec-
tos, “reforçar a competiti-
vidade, qualificar o espa-
ço público e a paisagem
urbana.”

No geral, este PDM vai
trazer mais área verde para
uso público. Sabe-se, pelo
documento que vai a dis-
cussão, este concelho apre-
senta 33,3% de área sem
construção, o que represen-
ta 55,9 Km2. A área cons-
trutiva, mas de baixa den-
sidade, representa 39,5%
(64,8Km2); já no que diz res-
peito à construção de média/
alta densidade, destinam-
se-lhe uma área de 13,9%
(22,9Km2); para indústria,
comércio, serviços e turis-
mo, vai ser possível fazê-lo
em 3,7% do território, ou
seja 5,5Km2.

Em 1997 a maioria lide-
rada por Menezes encon-
trou, diz o PDM, «um con-

celho (de)sencontrado, es-
cassez e precaridade de in-
fra-estruturas, sem identida-
de social urbana, nem pla-
neamento e rumo estraté-
gicos; as populações apre-
sentavam baixa auto estima,
não havia ambição colec-
tiva».

Em 2020, este mesmo
concelho, diz a maioria de
Filipe Menezes, verá con-
solidado o estatuto de muni-
cípio liderante no plano regio-
nal, de cidade-região com-
petitiva no Noroeste peninsu-

lar e de espaço de referência
em todo o contexto ibérico.

Após a apresentação
técnica do PDM, a cargo de
Fernando Perpétua da
Gaiurb, o presidente da Câ-
mara, Filipe Menezes, refor-
çou a importância deste “pri-
meiro PDM de segunda
geração”.

Por tudo o que tem sido
feito, desde infra estruturas
a equipamentos, tipo de in-
vestimento aos vários níveis,
“temos testado, na prá-
tica, os métodos do PDM

que nos permite ter a cer-
teza que o mesmo é con-
cretizável.” Ou seja, o que
durante este anos foi rea-
lizado, os modelos que «fa-
zem» o novo PDM “tem em
conta a heterogeneidade
do concelho”, que está já
a transformar-se, destaca o
presidente, “numa zona de
lazer e primeira habi-
tação mais qualificada da
AMP”, concluindo "pela
aposta nos objectivos do
PDM susceptíveis de se-
rem atingidos".

A Câmara Municipal de
Gaia vem lembrar, em nota
de imprensa que o valor das
taxas de rampas e acessos
“é inferior, em média, 6
euros, comparativamente
ao aplicado em municí-
pio similares.”

A receita encaixada por
estas taxas é canalizada
para as Juntas de Freguesia
(35%) e o restante (65%), é
destinado ao investimento
em áreas de apoio e soli-
dariedade social.

O objectivo social desta
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medida, justifica a Câmara,
“isenta todos os muní-
cipes que comprovada-
mente tenham uma situa-
ção socio-económica
mais débil, não possuindo
meios para cumprir esta
obrigação.”

Este processo, lembra
ainda a Câmara, “foi desen-
cadeado em parceria
com as juntas, que pas-
sam a beneficiar de ver-
bas importantes para o
desenvolvimento dos
seus projectos.”

Projectos de interesse
nacional em curso no mu-
nicípio de Gaia bem como

a captação de
investimento estratégico,

foram o mote de um
encontro entre o presi-

dente da Câmara Filipe
Menezes e o presidente da

Agência para o
Investimento e Comércio

Externo de Portugal,
Basílio Horta.

Alguns exemplos de que
se inteirou Basílio Horta –
Hotel de Charme, no Centro
Histórico, um investimento
do Grupo Taylor Fladgate
Partnership e desenvolvidos
a partir daquele organismo
do Ministério da Economia
e Inovação.

Para Filipe Menezes tra-
tou-se de “um simples en-
contro de trabalho, atra-
vés do qual pretendemos
que a AICEP, conheça as
potencialidades do nosso
território, sendo de todo

expectável que o refiram
a aconselhem como um
bom e agradável destino
de investimento.”

Por seu lado, Basílio Hor-
ta promete “total colabo-
ração institucional” e as-
sim “nenhuma boa opor-
tunidade de investimento
se perderá por falta de

apoio ou acompanha-
mento". O presidente da
AICEP  prometeu ainda co-
locar ao serviço de Gaia toda
a experiência em matéria de
gestão e administração de
parques empresariais, para
uma eventual parceria que
poderá abranger os parques
empresariais de Gaia.

A PROPOSTA DA CÂMARA QUANTO
AO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA

DE GERÊNCIA, RELATIVO A 2007, FOI APROVADA
POR MAIORIA; 20  VOTOS CONTRA DO PS,

CDU E BE E 31 VOTOS A FAVOR DO PSD, CDS,
MIC E 2 DOS DEPUTADOS INDEPENDENTES.

Fernando Perpétua fez a apresentação do novo PDM

Basílio Horta e Filipe Menezes


