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Município promove reunião com várias entidades

Póvoa de Varzim discute
utilização da orla costeira 

O assoreamento da barra 
do Porto de Pesca, a ero-
são costeira e o Plano de 
Ordenamento da Orla Cos-
teira (POOC) – que está em 
revisão – foram os princi-
pais temas que estiveram 
em análise numa reuniã en-
tre vários agentes relacio-
nados com a faixa maríti-
ma e o Município da Pó-
voa de Varzim. 

Este encontro surgiu no 
seguimento da reunião do 

Conselho Municipal das 
Atividades Económicas 
(CMAE), realizada no dia 
3 de janeiro, em que foram 
suscitadas algumas ques-
tões e situações relaciona-
das com as atividades de-
senvolvidas na orla costei-
ra do município.

Participaram na sessão 
o presidente da edilida-
de, José Macedo Vieira, a 
vereadora Lucinda Delga-
do, o capitão Silva Rocha, 

da Capitania do Porto da 
Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde, Joaquim Gonçal-
ves, do Instituto Portuá-
rio e dos Transportes Ma-
rítimos, José Festas, presi-
dente da Associação Pró-
-Maior Segurança dos Ho-
mens do Mar, Carlos Cruz, 
da APROPESCA, Humber-
to Martins, da Docapesca 
e João Nunes, presidente 
da Associação de Conces-
sionários da Praia da Pó-

Reunião juntou vários agentes ligados à atividade marítima

DR
voa de Varzim.

 O CMAE tem como prin-
cipais finalidades pronun-
ciar-se sobre a política so-
cioeconómica, bem como 
sobre a sua execução; as 
propostas de planos seto-
riais de âmbito municipal 
e, em geral, sobre as po-
líticas de reestruturação 
e de desenvolvimento so-
cioeconómico que a Câma-
ra Municipal entenda sub-
meter-lhe.

Está habilitado ainda a 
dar parecer sobre a regu-
lamentação de horários 
de comércio e prestação 
de serviços, apreciar regu-
larmente a evolução da si-
tuação económica e social 
do município; apreciar os 
documentos com referên-
cia à política de desenvol-
vimento económico e so-
cial que a autarquia enten-
da submeter-lhe, elaborar 
estudos bem como apre-
sentar propostas ou reco-
mendações de caráter eco-
nómico à Câmara Munici-
pal ou a outras entidades 
públicas.  


