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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório é parte integrante do processo de Revisão do Plano Director Municipal de Águeda 

(Volume II) e traduz as justificações das opções constantes no Modelo de Ordenamento, em consonância 

com a Visão Estratégica definida pelo Município para o Concelho de Águeda. 

 

Este documento pretende reflectir, de forma clara e simples, quais os objectivos que estiveram na base 

da reformulação da estrutura de ordenamento que a presente revisão encerra, não apenas do ponto de 

vista do zonamento, mas também do ponto vista regulamentar, aspecto essencial para a resolução de 

diversos problemas de índole urbanística existentes no território concelhio. 

 

Obviamente que parte das opções resultaram das diversas análises de caracterização efectuadas ao 

Concelho, as quais se encontram constantes nos 15 estudos sectoriais que fazem parte do Volume I do 

Plano, sendo de realçar o estudo relativo ao Diagnóstico do Plano. Este efectuou uma descrição 

pormenorizada dos problemas constantes no território concelhio, dos impactos do Plano Director 

Municipal elaborado em 1995 e do grau de execução das linhas de orientação constantes do mesmo. A 

estas análises somam-se os aspectos relativos à visão estratégica já referenciada, surgindo daqui a 

proposta final do Plano. 

 

Como tal, o presente relatório efectua um ligeiro enquadramento e identificação dos objectivos que 

estiveram na base de revisão do Plano, seguida de uma análise SWOT dos estudos sectoriais, por forma 

a sistematizar as principais ideias chave constantes nos mesmos, com reflexo na proposta de Plano, 

seguida da sistematização da Visão Estratégica e do consequente Modelo de Ordenamento / Zonamento 

adoptado, incluindo ainda, por uma questão de estrutura do Plano, o Programa de Execução e 

Financiamento, para o horizonte de vida deste instrumento de gestão territorial. 

 

Saliente-se que esteve sempre subjacente à elaboração do próprio Plano uma componente de 

interligação com outras escalas de análise, quer intermunicipal, quer regional que, embora não surgindo 

aqui descritas de forma pormenorizada, tiveram igualmente importância nas opções tomadas no Plano, 

tendo em conta a criação de um território mais vasto coerente, extravasando as fronteiras do Município. 
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2. ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DA REVISÃO 

 

Como referido no estudo relativo ao Diagnóstico do Plano, a elaboração do Plano Director Municipal de 

Águeda remonta ao início da década de 90, tendo sido aprovado em Assembleia Municipal em 9 de 

Setembro de 1994, ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 3/95 e posteriormente 

publicado no Diário da República, I Série, n.º 13, de 16 de Janeiro de 1995. 

 

Obviamente que este Plano, e todos os PDM de primeira geração que surgiram no País na década de 90, 

foi elaborado num contexto socioeconómico diferenciado daquele que hoje existe em Portugal, muito 

influenciado, actualmente, pelas diversas crises económicas ao nível internacional, com especial 

destaque para as de 2001 e 2008. Por outro lado, e tal como mencionado nos estudos sectoriais, a 

insipiência em termos técnicos sobre a elaboração deste tipo de planos conduziu a uma estruturação do 

território nacional que, embora nalguns casos tenha contribuindo para melhorar algumas situações 

latentes (em Portugal e em Águeda em particular, sobretudo do foro ambiental), não conseguiu alcançar 

os objectivos de ordenamento territorial, já para não falar na insipiência dos planos a nível das estratégias 

de desenvolvimento local e regional. 

 

Obviamente que o Plano Director Municipal de Águeda, elaborado em 1995, sofreu uma desactualização 

normal decorrente do período em que se encontrou em vigor. Cumulativamente, apresenta um conjunto 

muito significativo de “lapsos” em termos de proposta de ordenamento que implicaram, inclusivamente, o 

início da sua revisão antes do tempo, isto é, apenas 7 anos após a sua entrada em vigor. Já aprofundado 

este ponto no estudo de Diagnóstico do Plano, destacam-se, de forma clara, 3 grandes campos: os erros, 

lapsos e omissões da proposta de ordenamento, a regulamentação exígua e a ausência de uma visão 

estratégica forte e concertada com a proposta de ordenamento. 

 

Tais constatações resultaram num conjunto de objectivos que, desde logo, foram assumidos como 

aspectos principais a considerar na revisão do PDM, sendo certo que muitos destes se encontram 

relacionados entre si, tendo os mesmos sido desde cedo listados no Diagnóstico do Plano.  

 

Contudo, é importante voltar a realçar os mesmos neste relatório, de forma a melhor a percepção da 

relação entre estes e as opções estratégicas e territoriais adoptadas. Desde logo, o primeiro objectivo 

prende-se de forma clara com a necessidade de reestruturar o território municipal do ponto de vista do 
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seu zonamento, classificando de forma correcta e orientando as actividades que neste ocorrem, o que 

claramente se encontra relacionado com o segundo objectivo do Plano, a criação de um normativo 

adequado às preexistências e orientador das opções territoriais à escala individual, com a devida 

adequação às novas realidades socioeconómicas. 

 

Por outro lado, as novas opções territoriais em termos de mobilidade e acessibilidades à escala nacional 

e regional implicam, obviamente, uma reformulação do sistema viário municipal, não apenas à escala 

supra municipal, mas também na interligação e hierarquização da rede viária local com este sistema 

principal. Tal reestruturação traduz-se igualmente para as restantes infra-estruturas existentes, onde a 

preocupação na revisão passa sobretudo pela necessidade de gestão e orientação da expansão das 

infra-estruturas básicas (saneamento, abastecimento de água, gás, telecomunicações…), de forma a 

conter situações de elevado encargo financeiro face aos financiamentos existentes, onde a contenção 

dos perímetros urbanos se assume como aspecto fundamental. 

 

Outro objectivo importante passa pela devida ponderação, análise e definição das áreas afectas a 

equipamentos e espaços verdes de grande dimensão de apoio às comunidades (onde a Estrutura 

Ecológica Urbana vem desempenhar um papel fundamental na estruturação destes últimos), 

enquadrando-os com os núcleos onde estão inseridos e interligando-os com outros instrumentos de 

gestão municipal, como a Carta Educativa. Aliás, a articulação normativa e de zonamento do Plano 

Director Municipal com outros instrumentos de gestão territorial de ordem superior ou inferior, casos do 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, do Plano Regional de Ordenamento Florestal do 

Centro Litoral ou de outros instrumentos com implicações territoriais como o Mapa do Ruído, é 

fundamental. 

 

Cumulativamente, é importante a criação de uma lógica de definição de áreas destinadas à execução 

destes espaços e equipamentos, de forma a evitar os “bloqueios” a que muitas vezes as intervenções 

ficam sujeitas face aos processos de especulação fundiária existentes no território. Aliás, outro objectivo 

especificado como sendo fundamental na elaboração da presente revisão prende-se com a utilização do 

PDM como um instrumento eficaz para a criação de uma política de solos efectiva, que transmita 

equilíbrios ao ordenamento do território concelhio. 
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Aliás, a regulação do mercado fundiário municipal, tendo especial atenção ao solo com aptidão industrial 

que se encontra bastante inflacionado no Concelho, com implicações económicas sérias ao longo dos 

últimos anos, é um aspecto fundamental para o processo de revisão. É importante utilizar o zonamento 

como ferramenta de capitalização das políticas de regulação do mercado fundiário, que permita ao 

Município resolver não apenas a questão relativa à fuga de investimentos, mas também ajudar a 

solucionar questões de índole social relacionadas com a população mais jovem e com a aquisição de 

imóveis.  

 

Obviamente que não se poderá esquecer outro objectivo fundamental desta revisão, que se prende com 

a real definição de estratégias de desenvolvimento económico, social e territorial, dentro de um contexto 

de urbanidade que se pretende para o Concelho, assumindo claramente a vontade de crescer dentro da 

região e de assumir Águeda como pólo de referência no Baixo Vouga, na Região Centro e no País. 

Obviamente que para tal, e dentro do contexto de urbanidade referido, será necessário alterar conceitos e 

formas de fazer, apostando na inovação como principal catalisador do processo de mudança a nível local. 

 

Contudo, estes objectivos estratégicos, que obviamente resultarão num conjunto mais vasto de acções, 

não poderão cair numa perspectiva semelhante à que sucedeu com as propostas do PDM que agora se 

revêem. Na realidade, no estudo relativo ao Grau de Execução do Plano, foi possível verificar “que, em 

termos globais, e das 206 acções ou medidas previstas, apenas cerca de 10% se encontram executadas. 

Pode-se pois concluir que o plano foi insuficiente como instrumento orientador das acções e 

investimentos do Município, tendo prevalecido a sua função de instrumento de apoio à gestão 

urbanística”.  

 

Esta deverá ser uma situação a evitar a todo o custo. Por outro lado, é claro que no paradigma do 

ordenamento do território actual e dos aspectos socioeconómicos da nossa sociedade, não se pode 

continuar indefinidamente a expandir o território com fins edificatórios e o desenvolvimento das regiões 

não poderá continuar a acontecer numa lógica de expansão de infra-estrutura pesada (sistemas viários, 

redes de infra-estruturas e equipamentos públicos), mas sim de aproveitamento dos recursos endógenos 

na promoção desses mesmos territórios, o que implica sobretudo a reanálise e “reaproveitamento” dos 

mesmos e das suas mais-valias. É aqui que a interligação entre a Visão Estratégica e o Modelo de 

Ordenamento é essencial, como se verá mais adiante. 
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3. ANÁLISE SWOT 

 

Um dos aspectos fundamentais para se perceberem as dinâmicas subjacentes à Visão Estratégica e ao 

Modelo de Ordenamento que se apresenta é efectuar uma sistematização das conclusões resultantes 

dos estudos sectoriais realizados, os quais nos dão indicações sobre os principais problemas e 

potencialidades existentes no território concelhio. Tal como referido, por uma questão de simplificação de 

análise, efectuou-se a junção de algumas áreas que se consideram complementares, como o caso da 

Demografia e Habitação, dos vectores Biofísico, Rede Natura e Ambiental e dos vectores Floresta e 

Agricultura. Assim, e partindo dos problemas e das potencialidades identificados, desenhou-se uma 

estratégia global para o Concelho, a qual interliga com as orientações e políticas existentes ao nível 

superior (do ponto de vista territorial, económico, social e político) para a construção da visão estratégica 

para Águeda, visão essa que terá um horizonte temporal de 10 anos, o mesmo de vigência do Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquema da Análise SWOT 
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Quadro 1 – Análise SWOT dos Vectores Demografia e Habitação 

 

DEMOGRAFIA e HABITAÇÃO 

PROBLEMAS 

• Duplo Envelhecimento da Pirâmide Etária;  
• Diminuição da Taxa de Natalidade; 
• Projecções para 2025 com saldo negativo, com valores de população 
residente iguais a 2001; 
• Processo de litoralização da população à escala municipal; 
• Baixa relação de substituição e aumento dos índices de dependência; 
• Baixa escolaridade, sobretudo associada aos mais idosos, mulheres e 
população interiorizada do Concelho;  
• Mão-de-obra pouco qualificada; 
• Significativo número de edifícios com mais de 35 anos; 
• Alojamento secundário com pouca expressão;  
• Insuficiente habitação a custos controlados / social; 
• Reduzido mercado de aluguer de imóveis / desajustamento entre oferta e 
procura; 
• Número de fogos abandonados na zona serrana. 

 

RISCOS 
 

• Crescimento contínuo da população mais idosa e criação de maiores 
problemas de exclusão social;  
• Abandono do Concelho por parte  da população em idade escolar, para 
frequentar o ensino superior, sem retorno; 
• Desertificação da zona serrana / êxodo rural; 
• Abandono das profissões intermédias importantes para o tecido económico 
(ex.: operários); 
• Degradação do tecido urbano na zona serrana com redução do perímetro 
urbano disponível. 

 

POTENCIALIDADES 

• Grandes movimentos pendulares diários de entrada no Concelho;  
• Variação positiva da população entre 1991 e 2001, o que faz pressupor uma 
capacidade de atracção de população externa ao Concelho, face à diminuição 
da taxa de natalidade; 
• Peso significativo da população em idade escolar (3º CEB e Secundário); 
• Peso significativo da população jovem em relação aos concelhos limítrofes; 
• Presença da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) 
como elemento formador de quadros médios e superiores; 
• Presença do Instituto de Emprego e de Formação Profissional (IEFP) como 
elemento de formação de quadros técnico / profissionais;  
• Número significativo de proprietários de alojamentos com menos de 30 anos; 
• Presença da ESTGA como elemento fomentador do mercado de 
arrendamento e da criação de novos nichos habitacionais; 
• Existência de necessidades para habitação a custos controlados. 

 OPORTUNIDADES 

• Fixação da população que entra no Concelho para trabalhar; 
• Ocupação da zona serrana com segunda residência ou sazonal / turismo; 
• Novos nichos de mercado em termos habitacionais.  
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Quadro 2 – Análise SWOT dos Vectores Biofísico, Rede Natura e Ambiental  

 

BIOFISICO, REDE NATURA E AMBIENTAL  

PROBLEMAS 

• Rede hidrográfica com problemas de assoreamento por questões de ordem 
natural e humana (desflorestação das margens, intervenções desqualificadoras 
nas margens, incêndios florestais…); 
• Destruição e desvio de linhas de água (sobretudo sazonais); 
• Perda de biodiversidade devido à deficiente gestão do Espaço Florestal, à 
proliferação de espécies exóticas e à insuficiente falta de protecção dos habitats e 
espécies classificadas; 
• Poluição do sistema hídrico; 
• Consequências ambientais, económicas e sociais dos fenómenos de cheia, 
nomeadamente nas áreas urbanas; 
• Actividade cinegética em Áreas Classificadas (Rede Natura 2000); 
• Florestação intensiva em regime de monocultura de eucalipto; 
• Insuficiente caracterização dos resíduos produzidos, com os consequentes 
impactes, baixa taxa de separação e valorização de resíduos. Existência de locais 
ilegais de deposição de resíduos;  
• Abandono dos barreiros/pedreiras e falta de recuperação dos mesmos; 
• Insuficiente taxa de cobertura de saneamento; 
• Insuficiente monitorização dos gases emitidos e GEE. 

 

RISCOS 
 

• Destruição de pessoas e bens pelas cheias; 
• Assoreamento e destruição progressiva do sistema hídrico; 
• Depletação da biodiversidade; 
• Perda de oportunidades na valorização dos recursos naturais endógenos; 
• Perda de qualidade de vida; 
• Aumento das áreas ardidas. 

 

POTENCIALIDADES 

• Amplos espaços florestais e potencial de pesca em águas interiores associados 
ao sistema hídrico extenso e diversificado; 
• Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro e Sítio do Rio Vouga; 
• Biodiversidade faunística e florística; 
• Abundantes recursos geológicos (barro) / Presença da Área de Argilas Cativas; 
• Existência de sistemas de tratamento de efluentes industriais – ECTRI. 

 OPORTUNIDADES 

• Criação de Paisagem Protegida na Pateira de Fermentelos; 
• Criação de barragens / mini-hídricas para aproveitamento de recursos hídricos e 
controlo de cheias; 
• Potenciação dos rios e zonas envolventes, com implantação de equipamentos e 
zonas de lazer; 
• Aproveitamento dos barreiros para criação de zonas de lazer após 
encerramento; 
• Criação de nichos económicos para valorização de resíduos; 
• Criação de nichos de mercado ao nível turístico (turismo da natureza); 
• Valorização dos corredores verdes. 
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Quadro 3 – Análise SWOT dos Vectores Floresta e Agricultura 

 

FLORESTA E AGRICULTURA  

PROBLEMAS 

• Possibilidade de ocorrência de incêndios florestais intermunicipais;  
• Reduzida diversidade de espécies florestais (pinheiro e eucalipto); 
• Minifúndio e ausência de ordenamento florestal e agrícola; 
• Fileira florestal pouco organizada do ponto de vista produtivo; 
• Ocorrência de espécies invasoras (acácias…); 
• Insuficiente exploração de recursos florestais (frutos silvestres, mel, …); 
• Envelhecimento da população dedicada à agricultura, com a redução do peso 
em termos de emprego do sector primário; 
• Utilização de agroquímicos sem controlo; 
• Promiscuidade da agro-pecuária com as áreas urbanas; 
• Associações agrícolas com deficiente capacidade técnica e com poucos 
recursos;  
• Reduzida diversidade de produtos agrícolas. 

 

RISCOS 
 

• Aumento das áreas ardidas face à composição da floresta; 
• Substituição dos solos rurais por matos face ao abandono das actividades 
agrícolas e povoações; 
• Desertificação da zona serrana (muito associada à prática agrícola); 
• Aumento da área de incultos. 

 

POTENCIALIDADES 

• 60% do Concelho coberto por manto florestal; 
• Grandes empresas do ramo florestal a operarem no Concelho e capacidade 
científica instalada; 
• Tendência regressiva da área queimada; 
• Elevado potencial para o recreio e lazer nos espaços florestais; 
• Potencial para a pesca nas águas interiores; 
• Solos com elevado potencial agrícola, especialmente na zona das Várzeas; 
• Projectos de emparcelamento dos rios Águeda e Vouga; 
• Estrutura agrícola com capacidade de potenciação para a produção biológica; 
• Denominações de Origem Controlada (raça marinhoa, vinho da Bairrada…); 
• Potencialidades de produção em distintos sectores agrícolas, nomeadamente, 
o sector do leite. 

 OPORTUNIDADES 

• Aposta da indústria da biomassa e produção de madeira (lenho); 
• Promoção da agricultura biológica; 
• Associativismo florestal com a criação de Zonas de Intervenção Florestal; 
• Certificação de produtos florestais e agrícolas; 
• Biomassa florestal; 
• Criação de um Fundo Municipal de Carbono; 
• Potencial de produção de biocombustível com base nos resíduos animais e 
vegetais; 
• Valorização turística das estruturas agrícolas e florestais. 
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Quadro 4 – Análise SWOT dos Vectores Economia e Indústria 

 

ECONOMIA E INDÚSTRIA 

PROBLEMAS 

• Modelo extensivo de crescimento industrial; 
• Insuficiente inovação nos métodos e produtos no tecido industrial; 
• Baixo nível de instrução / qualificação da mão-de-obra; 
• Reduzido investimento em factores avançados de competitividade; 
• Quadros superiores insuficientes e insuficiente articulação com as 
universidades e centros de saber na formação de quadros adaptados às 
necessidades, na “reciclagem” dos existentes e na formação de quadros 
técnicos; 
• Falta de solo industrial infra-estruturado; 
• Elevado custo do solo industrial face à especulação fundiária; 
• Problemas de acessibilidade aos principais eixos viários do País 
(nomeadamente à A 1); 
• Problemas de legalização de instalações industriais com impactos 
económicos graves. 

 

 
RISCOS 
 

• Encerramento de indústrias associadas aos sectores tradicionais; 
• Possibilidade e aumento da taxa de desemprego; 
• Fuga de investimento face ao valor do solo industrial; 
• Aumento dos problemas sociais e económicos, tendo em conta o peso que o 
sector secundário (indústria) tem em termos de emprego no Concelho. 

 

POTENCIALIDADES 

• Forte presença industrial (Concelho líder no distrito com posição de destaque 
na região e no País); 
• Economia de aglomeração; 
• Elevada taxa de actividade; 
• Forte espírito empreendedor; 
• Cultura técnica industrial de base; 
• Oferta de emprego (operários/quadros técnicos); 
• Diversidade produtiva na indústria transformadora; 
• Sector eléctrico, mobiliário e ferragens líder ao nível nacional. 

 OPORTUNIDADES 

• Criação de espaços industriais/empresariais de Tecnologia de Ponta e de 
génese municipal; 
• Criação de uma economia de escalas; 
• Potenciação das energias renováveis através da produção de componentes 
para esta área e aposta em novos sectores industriais (biomassa, valorização 
de resíduos); 
• Fixação da população associada aos movimentos pendulares associados ao 
emprego gerado no Concelho, sobretudo no sector secundário. 
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Quadro 5 – Análise SWOT dos Vector Infra-estruturas e Transportes 

 

INFRA-ESTRUTURAS E TRANSPORTES  

PROBLEMAS 

• Deficiente ligação ao nó da A 1; 
• Rede supra-municipal deficiente e ligação viária precária a Aveiro e ao seu 
Porto Comercial; 
• Ligação viária a Coimbra congestionada e deficiente; 
• Perda de importância no contexto nacional da E.N.1; 
• Deficitárias ligações internas este-oeste, sobretudo na zona serrana; 
• Linha de caminho-de-ferro com reduzida atractividade comercial; 
• Rede de transportes públicos deficitária, com poucos operadores;  
• Grande utilização do automóvel nos movimentos pendulares; 
• Rede Viária dos aglomerados urbanos insuficientemente dimensionada 
provocando conflitos peão/automóvel; 
• Insuficiente cobertura do sistema de saneamento (apenas 63% do Concelho); 
• Rede de gás natural ainda muito reduzida no Concelho. 

 
RISCOS 
 

• Aumento do congestionamento automóvel nas vias de acesso intermunicipal; 
• Redução do investimento industrial face à falta de ligações rápidas à A 1/Sul; 
• Abandono de povoações na zona serrana. 

 

POTENCIALIDADES 

• Boa ligação rodoviária a Espanha através da A 25; 
• Potencialidade na expansão do Aeródromo de Águeda para serviços 
comerciais e combate a incêndios; 
• Atravessamento do Concelho pela Linha do Vouga; 
• Razoável rede viária municipal; 
• Movimentos pendulares fortes para dentro do Concelho; 
• Rede Viária que permite que os principais centros urbanos estejam ligados 
por distâncias inferiores a 15 minutos; 
• Taxa de cobertura de abastecimento de água elevada; 
• Bom sistema de tratamento em alta dos efluentes (SIMRIA); 
• Aumento progressivo da rede de acesso SMT e acesso à Internet. 

 OPORTUNIDADES 

• Criação de espaço modal na A 25 (ligação Espanha – Europa); 
• Criação de metro de superfície com redução do transporte individual; 
• Aproveitamento turístico da Linha do Vouga; 
• Potencialidades hídricas para construção de barragem. 
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Quadro 6 – Análise SWOT do Vector Estrutura e Forma Urbana 

 

ESTRUTURA E FORMA URBANA  

PROBLEMAS 

• Povoamento linear disperso e desarticulado; 
• Aumento da dispersão associada à minoria das funções rurais; 
• Descontinuidades funcionais e tipológicas; 
• Hierarquia viária pouco legível e desarticulada da respectiva hierarquia 
dimensional; 
• Misturas morfotipológicas; 
• Espaços intersticiais subaproveitados (frentes de quarteirões fechadas); 
• Espaço público escasso e informe; 
• Perímetros urbanos desarticulados dos espaços urbanos existentes e das 
necessidades reais das populações; 
• Desarticulação dos tecidos urbanos com a hidrografia envolvente; 
• Insuficientes condições de mobilidade nos aglomerados urbanos; 
• Elevado custo do solo urbano (e especialmente industrial); 
• Elevado custo da habitação. 

 

RISCOS 
 

• Saturação da rede viária face ao volume de tráfego; 
• Descaracterização do tecido urbano com o aumento das descontinuidades 
tipológicas; 
• Redução do processo construtivo, face ao custo do solo e perda de 
investimentos, sobretudo ao nível industrial, com a consequente perda de 
emprego; 
• Abandono das populações mais jovens face ao elevado custo da habitação. 

 

POTENCIALIDADES 

• Extensa mancha urbana ribeirinha passível de se apresentar como elemento 
de qualificação do espaço urbano existente; 
• Espaços intersticiais, a ocupar, como alternativa à expansão dos perímetros 
urbanos; 
• Aglomerados com características arquitectónicas de relevo; 
• Zonas ribeirinhas com potencial de aproveitamento lúdico; 
• Existência de equipamentos dinamizadores da qualificação urbana. 

 OPORTUNIDADES 

• Criação de parques verdes, percursos e equipamentos qualificadores da 
vivência e espaço urbano ao longo das estruturas verdes, vales e linhas de 
água presentes nos aglomerados urbanos; 
• Contenção dos perímetros urbanos com base na ocupação dos interiores dos 
quarteirões, com redução do custo de construção e manutenção de infra-
estruturas básicas. 
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Quadro 7 – Análise SWOT do Vector Património 

 

PATRIMÓNIO  

PROBLEMAS 

• Insuficiente valorização do património edificado; 
• Degradação progressiva dos Imóveis de Interesse Histórico – Cultural; 
• Falta de conhecimento do património existente pela população do Concelho 
• Insuficiente valorização do património não construído; 
• Degradação de núcleos tradicionais com características arquitectónicas 
singulares (aldeias de xisto e granito); 
• Existência de elementos dissonantes nas construções de valor patrimonial 
subsequentes a reabilitações e restauros mal projectados; 
• Elevado número de fracções e edifícios vazios e/ou devolutos por falta de 
condições de habitabilidade nos edifícios mais antigos; 
• Fenómenos de gentrifugação; 
• Insuficiente valorização dos vestígios arqueológicos existentes no Concelho. 

 
RISCOS 
 

• Perda da memória cultural comum (edificado, usos e costumes); 
• Degradação, delapidação e vandalismo sobre o património; 
• Descaracterização do património existente. 

 

POTENCIALIDADES 

• Espaço Histórico-Cultural pontuado com alguns edifícios de valor patrimonial; 
• Proximidade do Rio Águeda que atravessa o Espaço Histórico-Cultural; 
• Território concelhio pontuado por imóveis de interesse patrimonial; 
• Pequenos aglomerados situados no interior do Concelho, constituídos 
essencialmente por construções em xisto e granito, formando conjuntos de 
valor patrimonial, que depois de recuperados poderão constituir pequenos 
empreendimentos turísticos na zona serrana, capazes de atrair visitantes; 
• Alguns exemplos de relevo do património edificado (séc. XVII e XVIII);  
• Património arqueológico (Estação do Cabeço do Vouga, mamoas, almas 
santas…); 
• Património natural digno de relevo (Parque de Alta Vila, Pateira de 
Fermentelos, Sítio do Rio Vouga…); 
• História industrial e componente ferroviária forte (Secção Museológica de 
Macinhata do Vouga e Oficinas da Sernada do Vouga). 

 OPORTUNIDADES 

• Criação de museus vivos para a indústria e caminhos-de-ferro; 
• Reutilização do edificado com valor patrimonial para instalação de 
equipamentos, habitação e serviços associados ao turismo; 
• Dinamização da zona serrana com base na valorização do património 
edificado e natural. 
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Quadro 8 – Análise SWOT do Vector Equipamento 

 

EQUIPAMENTOS  

PROBLEMAS 

• Necessidade de melhoramento de algumas extensões do Centro de Saúde; 
• Insuficiência de equipamentos de apoio à terceira idade; 
• Insuficiência de equipamentos de apoio à infância; 
• Necessidade de melhoria de pavilhões desportivos cobertos; 
• Estabelecimentos escolares com as valências exigidas por lei com elevadas 
taxas de ocupação; 
• Núcleos museológicos a necessitarem de valorização e requalificação; 
• Falta de Centro Coordenador de Transportes / Centro Multimodal; 
• Espaços naturais com número de equipamentos de apoio reduzido e 
desadequado das necessidades dos utilizadores; 
• Falta de espaços adequados à realização de grandes eventos (culturais / 
musicais / desportivos, entre outros). 

  
RISCOS 
 

• Insuficiente acompanhamento às pessoas idosas e sós; 
• Necessidade de utilização de equipamentos dos concelhos vizinhos; 
• Maior tendência para o surgimento de desequilíbrios sociais. 

 

POTENCIALIDADES 

• Hospital distrital com valências diversas e lista de espera reduzida; 
• Grande número de IPSS destinadas ao apoio à infância e à terceira idade; 
• Existência de instituições sociais com cariz inovador, nomeadamente na 
interacção entre crianças deficientes e sem deficiência; 
• Existência de equipamentos desportivos com potencial de utilização (estádio 
municipal, crossódromo, aeródromo…); 
• Bons equipamentos associados ao ensino superior e formação profissional 
(ESTGA, IEFP, entre outros); 
• Grande número de equipamentos de culto; 
• Bom número de equipamentos culturais e de apoio à comunidade (biblioteca, 
fórum da juventude, entre outros). 

 OPORTUNIDADES 

• Criação de empresas destinadas ao apoio à terceira idade e infância; 
• Projecção de Águeda a nível regional, nacional e internacional com base em 
equipamentos singulares, como o crossódromo ou o aeródromo; 
• Reconversão de equipamentos existentes para utilização multifuncional (caso 
do estádio municipal); 
• Atracção da população dos concelhos vizinhos com base nos equipamentos 
singulares existentes no Concelho. 
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Quadro 9 – Análise SWOT do Vector Turismo 

 

TURISMO 

PROBLEMAS 

• Reduzida diversidade da oferta hoteleira; 
• Insuficiente inovação e promoção dos produtos endógenos / típicos; 
• Oferta hoteleira desfasada das novas necessidades (oferta desfasada da 
procura); 
• Deficiente promoção turística concelhia, associada a uma imagem de Águeda 
como Concelho industrial; 
• Descaracterizados e insuficientes espaços de lazer;  
• Insuficiente valorização dos espaços naturais (nomeadamente os inseridos na 
Rede Natura 2000 e na zona serrana, como as praias fluviais); 
• Património construído pouco valorizado, com uma deficiente gestão deste e 
das zonas envolventes ao mesmo. 

 
RISCOS 
 

• Abandono de património (material e imaterial) e degradação sucessiva do 
mesmo; 
• Perda de tradições; 
• Incapacidade de reter investimento num sector estratégico para o País 

 

POTENCIALIDADES 

• Localização geográfica privilegiada; 
• Existência de equipamentos com potencial desportivo e turístico, como o 
Crossódromo (com a associação aos desportos motorizados) e o Aeródromo; 
• Grandes áreas inseridas na Rede Natura 2000, nomeadamente a Pateira de 
Fermentelos e o Sítio do Rio Vouga e o elevado potencial de turismo de 
natureza associado; 
• Escolas abandonadas desocupadas, com potencial de reconversão para 
apoio ao turismo; 
• Gastronomia;  
• Elevado número de habitações que podem ser reconvertidas para uso 
turístico; 
• Potencial nos desportos radicais; 
• Recursos fluviais extensos e associados à tradição nos desportos associados 
à água; 
• Elevado número de colectividades dedicadas à cultura tradicional e com 
capacidade inovadora.  

 OPORTUNIDADES 

• Inserção a nível internacional e nacional de Águeda na rede de desportos 
motorizados; 
• Criação de parcerias intermunicipais para práticas desportivas radicais e 
alojamento; 
• Potenciação do turismo rural ou ecoturismo; 
• Recuperação do edificado serrano para turismo e revitalização dos 
aglomerados rurais; 
• Recuperação de actividades tradicionais como fonte de financiamento 
alternativo às economias locais; 
• Criação de eventos de grande escala, aproveitando os elementos naturais e 
construídos de relevo; 
• Criação de nichos de mercado turístico (ornitológico, industrial, entre outros). 
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Quadro 10 – Análise SWOT do Vector Associativismo 

 

ASSOCIATIVISMO  

PROBLEMAS 

• Tradicionalismo nas tipologias associativas; 
• Défice de organização (e de estruturas profissionais/semi-profissionais) por 
parte da maior parte das associações; 
• Formas de financiamento demasiado dependentes das fontes tradicionais; 
• Necessidades em termos estruturais por parte das associações, as quais 
apresentam carências significativas em termos de instalações e equipamentos, 
independentemente da sua tipologia; 
• Peso pouco significativo dos jovens com menos de 18 anos nas associações; 
• Insuficiente inovação/diversidade na oferta das actividades aos sócios e ao 
público em geral; 
• Desenraizamento dos naturais relativamente ao Concelho; 
• Falta de imagem/elementos de referência para o Concelho. 

  
RISCOS 
 

• Perda de identidade do Concelho; 
• Diminuição do associativismo; 
• Diminuição da coesão social. 

 

POTENCIALIDADES 

• Elevado número de associações que, devidamente aglutinadas, poderão 
contribuir para uma maior coesão social; 
• Existência de associações com pendor inovador que poderão servir de 
exemplo para as restantes em termos da criação de padrões de elementos de 
diferenciação positiva a utilizar pelas associações; 
• Grande diversidade artística, recreativa e desportiva das associações como 
base para a projecção da imagem do Concelho; 
• Existência de factores endógenos em determinadas freguesias do Concelho 
que deverão ser observados, potenciados e “copiados” em termos associativos; 
• Maturidade das associações existentes no Concelho; 
• Capacidade das associações criarem grandes eventos a vários níveis, às 
escalas regional, nacional e até mesmo internacional. 

 OPORTUNIDADES 

• Assimilação da população trabalhadora pendular na cultura local; 
• Criação de espaços de inovação cultural; 
• Criação de redes de comunidade baseadas nas IPSS e nas associações das 
mais diversas índoles, dando origem a projectos comuns; 
• Potenciação do empreendedorismo como motor do desenvolvimento local, 
através das associações, nas mais diversas áreas. 
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Quadro 11 – Análise SWOT do Vector Energia 

 

ENERGIA  

PROBLEMAS 

• Elevado consumo de combustíveis fósseis; 
• Reduzida utilização das FER na produção e consumo de energia; 
• Grande peso do sector industrial no consumo de energia; 
• Peso ainda reduzido nas acções de eco eficiência (edifícios transportes…); 
• Baixa taxa de utilização de gás natural. 

 

 
RISCOS 
 

• Aumento contínuo das emissões de GEE; 
• Maior dependência das flutuações dos valores de mercado dos combustíveis 
fósseis, com impactos económicos e sociais significativos para as empresas; 
• Menor capacidade de adaptação aos desafios futuros em termos de gestão 
energética. 

 

POTENCIALIDADES 

• Extensa rede hídrica com potencial de utilização para instalação de mini-
hídricas; 
• Regime de ventos e altimetria potencialmente favoráveis à instalação de parques 
eólicos; 
• Extensa mancha florestal, com potencial de produção de biomassa; 
• Boas condições de exposição solar para potenciar a energia solar térmica; 
• Existência de um sector agro-pecuário com potencial de encaminhamento de 
resíduos para produção de energia (biogás). 

 OPORTUNIDADES 

• Criação de cluster industrial destinado à criação de materiais mais eco-eficientes 
do ponto de vista energético, para diversos sectores (iluminação pública, 
automóvel, etc.); 
• Construção de rede de mini-hídricas e barragens para produção de energia, para 
redução da dependência da rede eléctrica nacional; 
• Maior e melhor eliminação de resíduos, com a criação de uma economia 
baseada no resíduo enquanto produto destinado à produção de energia e como 
fonte de rendimento complementar das famílias (nas componentes agrícola e 
florestal). 

 

 
Em conclusão, observa-se que, apesar do número significativo de problemas existentes no Concelho, 

existe também um vasto conjunto de potencialidades que pode ser aproveitado para o seu 

desenvolvimento. Dessas potencialidades, associadas a oportunidades, destacam-se claramente 

componentes que não se encontram muito desenvolvidas no Concelho, como a componente Ambiental e 

de Rede Natura, a Agricultura e a Floresta, assim como o Turismo, o que dá indicações claras de que 

existem sectores não tradicionais na economia aguedense com potencial de crescimento significativo, a 

par de outros importantes, como o sector industrial/empresarial. Estas conclusões conduzem ao cenário 

de evolução e à visão estratégica constantes nos pontos seguintes. 
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4. CENÁRIO DE EVOLUÇÃO (SEM PLANO) 

 

Efectuado o diagnóstico do estado o território concelhio e elaborada a análise SWOT, apresenta-se de 

seguida o cenário de evolução traçado para o Concelho, no horizonte do Plano, mas sem a 

implementação do mesmo, contemplando todos os vértices de análise explicitados anteriormente. 

 

Desta forma, e iniciando o cenário de evolução pela demografia e habitação verifica-se que, seguindo a 

tendência actual, haverá um decréscimo da população residente no Concelho, face ao duplo 

envelhecimento da pirâmide etária, com as projecções demográficas a apresentarem números para a 

população residente do ano de 2020 semelhantes ao registados em 1991 (45 377 habitantes em 2020 

para 49 041 em 2001). Esta tendência continuará a sentir-se de forma mais evidente na zona nascente 

do Concelho, nas freguesias mais interiorizadas, onde o processo de desertificação continuará a crescer, 

embora a ritmos mais lentos. Contudo, continuar-se-ão a registar fortes movimentos pendulares 

baseados no emprego, tendo em conta os elevados níveis de oferta de emprego, embora estes possam 

sofrer alguma diminuição fruto das alterações das estruturas económicas internacionais e da alteração 

dos paradigmas do tecido económico local. 

 

A questão do emprego encontra-se muito ligada à evolução do tecido empresarial. De acordo com a 

caracterização efectuada verifica-se, e continuar-se-á a verificar, a existência de um sector secundário 

com grande peso ao nível do emprego, embora com uma tendência para a terciarização. Por outro lado, e 

no cenário actual, verificar-se-á a fuga/perda de investimentos e de empresas de Águeda para os 

concelhos vizinhos, com implicações directas aos níveis económico, social e de emprego, face às 

questões relacionadas com o custo do solo industrial e com a inexistência de parques empresariais de 

génese municipal. Este factor parece ser agravado pelo facto de existir igualmente uma tendência para o 

encerramento das empresas existentes, tendo em conta a insuficiente capacidade destas para 

acompanhar os mercados e as exigências dos mesmos. Apesar deste cenário, observam-se actualmente 

alguns bons exemplos de empresas dinâmicas e inovadoras no tecido empresarial, cujos exemplos 

deverão ser seguidos de forma a conseguir construir um tecido industrial mais coeso e forte, sobretudo 

em sectores de forte implementação e especialização em Águeda, como o habitat, o sector eléctrico ou 

sector automóvel. A criação de parques empresariais é cada vez mais uma necessidade para a 

concretização de uma estratégia empresarial que altere os fenómenos de “perda” do tecido económico 
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aguedense. Contudo, apesar destes problemas, prevê-se que Águeda continue a ter uma taxa de 

actividade superior ao Baixo Vouga, embora ligeiramente em perda. 

 

A questão do tecido empresarial está também intimamente ligada à necessidade de modernização das 

infra-estruturas do Concelho, nomeadamente ao nível rodoviário e ferroviário. Aliás, caso não exista uma 

reconversão e modernização da rede viária principal (rede viária nacional), a tendência será para que 

continue o “afastamento” de Águeda relativamente aos principais eixos viários. A saturação em termos de 

tráfego das principais vias de acesso, EN 1, IC 2, EN 333 e ER 230, será cada vez maior, com 

implicações em termos de tempo e custos associados aos transportes de pessoas e mercadorias. A 

possível execução da Ligação Aveiro-Águeda, assim como a duplicação do IC 2, serão fundamentais 

para alterar esta dinâmica e conferir uma nova pujança e atractividade ao Município. Ao nível municipal 

prevê-se um melhoramento da rede viária municipal, com uma diminuição dos tempos de ligação entre 

freguesias. 

 

No que diz respeito às restantes infra-estruturas, nomeadamente as infra-estruturas básicas, prevê-se 

que as mesmas continuem a crescer ao nível concelhio com o aumento das taxas de cobertura da 

população. Por outro lado, e no que toca à rede ferroviária, não se prevê um aumento significativo da sua 

utilização, sem uma reconversão do sistema de horários e material circulante. Já ao nível das restantes 

grandes infra-estruturas do Concelho, especificamente o aeródromo, prevê-se um aumento de tráfego 

aéreo no mesmo, tendo em conta a sua utilização como base para combate a incêndios. 

 

Em relação às funções relacionadas com o sector primário, nomeadamente a floresta e a agricultura, 

tendo em conta a tendência actual, verifica-se que, no que diz respeito à floresta, se continuará a fazer 

sentir o peso da cultura de eucalipto com todas as consequências ambientais associadas a este tipo de 

produção: aumento do risco de incêndios, degradação dos solos e destruição dos recursos hídricos. Do 

ponto de vista económico, prevê-se uma estagnação no preço desta madeira e, como tal, uma 

estagnação no rendimento das populações associadas a este tipo de produção. Por outro lado, não se 

perspectiva uma alteração das estruturas florestais, de forma a introduzir novas espécies arbóreas que 

possibilitem uma sustentabilidade económica e ambiental a longo prazo e que permitam uma melhor 

gestão da floresta do ponto de vista da sua defesa contra incêndios.  
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Cumulativamente, e para o sector agrícola, perspectiva-se um abandono contínuo do mesmo, 

nomeadamente nas áreas mais interiores do Concelho, com o avanço das áreas florestadas sobre os 

campos agrícolas com a consequente perda de produtividade dos mesmos, assim como com o aumento 

das questões sociais associadas a este tipo de problemática. Contudo, na nascente do Concelho prevê-

se uma ligeira melhoria neste sector, devido à possível implementação dos projectos de emparcelamento 

do Vouga e Águeda, que poderão melhorar a produtividade agrícola nestas áreas. Ao nível da agro-

pecuária, perspectiva-se uma estagnação em termos do sector avícola e da produção de leite, com 

constrangimentos graves nas explorações inseridas nos e junto aos aglomerados urbanos. 

 

Por outro lado, perspectiva-se um aumento da utilização da biomassa florestal e agrícola para a produção 

de energia, embora ainda reduzida para as potencialidades do Concelho. Aliás, ao nível de produção de 

energia, prevê-se um ligeiro aumento da mesma no Concelho através do aproveitamento das Fontes de 

Energia Renováveis (FER) existentes, potencialmente importantes dado o peso ainda significativo dos 

combustíveis fósseis na produção de energia, sobretudo para o sector industrial.  

 

Contudo, ao nível da eco-eficiência registam-se já evoluções com tendência para que seja cada vez 

maior o investimento a este nível, quer privado, quer municipal, seguindo uma tendência nacional e 

internacional. Também se prevê o aumento nas emissões de GEE em Águeda, apesar dos esforços no 

sentido da diminuição das mesmas, sendo necessário preparar as empresas para os desafios de futuro a 

este nível. Será aqui fundamental aproveitar as potencialidades naturais do Concelho, nomeadamente a 

sua rede hídrica para a produção de energia “limpa”. 

 

Aliás, ao nível biofísico e ambiental, prevê-se que continuem a ocorrer situações como cheias, com todos 

os fenómenos associados. A insuficiente protecção do sistema hídrico terá tendência para agravar os 

problemas já existentes de assoreamento do mesmo, de destruição das margens e de depletação da 

biodiversidade, facto muito associado ao tipo de exploração florestal, e do solo em geral, existente no 

Concelho, e da poluição e pressão atmosférica sobre estas áreas. No entanto, prevê-se uma evolução 

positiva ao nível das áreas inseridas na Rede Natura 2000, tendo em conta as acções de salvaguarda a 

desenvolver pelo Município, sendo, ainda assim, insuficientes para conseguir alcançar um patamar de 

estabilidade desejável. A utilização do sector de turismo poderá ser fundamental nesta estratégia de 

conservação e protecção, já que se prevê um aumento do turismo associado à natureza, podendo os 
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fundos associados à exploração do mesmo serem revertidos a favor da protecção ambiental dos espaços 

de maior sensibilidade. 

 

No sector turístico prevê-se que continue a existir uma insuficiente de retenção dos turistas no Concelho, 

o que pode ser agravado pelos fenómenos de abandono do mundo rural e das tradições existentes no 

interior concelhio, que poderão ser fonte de atracção turística e de rentabilidade local. Contudo, em 

sectores específicos, prevê-se um aumento dos turistas, como no caso dos festivais de verão ou de 

eventos como a Festa do Leitão. 

 

A captação de um maior número de turistas poderá passar por uma maior valorização do património 

edificado e imaterial. Neste campo, e no que diz respeito ao património, prevê-se que exista a valorização 

de alguns dos conjuntos edificados do Concelho, sobretudo nas áreas mais urbanas, assim como do 

património natural de relevo existente, nomeadamente na zona da Pateira de Fermentelos. Contudo, 

perspectiva-se um maior abandono, degradação e delapidação de edifícios de carácter arquitectónico 

singular na zona interior do Concelho, embora existindo sinais de recuperação de algum deste edificado. 

Por outro lado, perspectiva-se que continue a existir alguma descaracterização arquitectónica e 

paisagística em termos de recuperação do edificado (através de elementos dissonantes) e nos espaços 

públicos de elevado valor patrimonial. 

 

A descaracterização do edificado assume-se igualmente como um aspecto importante em termos da 

estrutura e forma urbana concelhia, sendo que não se prevêem melhorias muito significativas a este 

nível. Cumulativamente, continuar-se-ão a verificar situações de descontinuidades do tecido e malha 

urbana e de uma expansão do sistema viário sem uma prévia qualificação espacial e hierarquização 

viária. Prevê-se igualmente uma estagnação do mercado imobiliário, face ao elevado custo do solo e à 

insuficiente atractividade do Concelho para fixar famílias mais jovens, embora a este nível seja possível 

que venha a existir uma diminuição do custo da habitação e um aumento de habitação a custos 

controlados ou social, fruto das conjecturas económicas nacionais e internacionais com impacto na 

economia local. 

 

Nalgumas povoações, nomeadamente em Águeda, poderão surgir projectos de índole cultural, ambiental 

e económica de grande escala, que reforcem a atractividade da cidade, utilizando, por exemplo, as 
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estruturas verdes existentes (parques, várzea). Este processo poderá também surgir através da 

instalação de equipamentos de índole municipal e supra-municipal. 

 

Neste campo, prevê-se que surjam melhoramentos na rede primária de cuidados de saúde assim como 

na rede de escolas com a construção de pólos educativos, embora se preveja que continuem a ser 

insuficientes os equipamentos de apoio à terceira idade e à primeira infância. No entanto, poderão surgir 

equipamentos que, pela sua índole ou características, possam ser geradores de novas dinâmicas 

urbanas e sociais no Concelho, contribuindo para uma maior coesão social e para melhorar a 

atractividade deste. 

 

Aliás, ao nível identitário, prevê-se que continuem a existir fenómenos significativos de bairrismo versus 

associativismo e alguma competitividade entre freguesias e a sede do Concelho, embora cada vez mais 

esbatida devido aos projectos de índole comum que começam a surgir e que criam um maior espírito 

colaborativo e um maior orgulho concelhio. Os processos de fragmentação do tecido social, embora com 

alguma tendência para se esbaterem, manter-se-ão.  

 

Desta forma, e apesar de alguns aspectos positivos em termos de evolução, verifica-se que do ponto de 

vista geral, e apesar das potencialidades existentes, se prevê uma estagnação do Concelho, com uma 

perda de competitividade a vários níveis. Nesta perspectiva, os campos principais de actuação deverão 

ser a indústria, enquanto principal motor económico, o turismo e a sua ligação à componente ambiental, 

como estratégia de qualificação do Concelho e como alternativa económica, em associação próxima à 

agricultura, floresta e FER. Por último, importa não esquecer a necessidade de consolidar o tecido social 

concelhio como forma de agregar e potenciar o Concelho. 
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5. VISÃO ESTRATÉGICA  

 

5.1. VISÃO  

 

A construção de um modelo territorialmente sustentável passa necessariamente pela interligação da 

territorialidade das intervenções com a visão a médio e longo prazos definida do ponto de vista político-

estratégico para o Município.  

 

Tal significa que a construção de um modelo de ordenamento tem que recair sobre uma perspectiva de 

desenvolvimento socioeconómico e ambiental que fuja do simples zonamento territorial, mas que 

encontre dentro do Plano uma tradução espacial que consubstancie a visão estratégica para o Município. 

Esta visão encontra-se descrita na seguinte passagem: 

 

 “Constituir e manter o Município de Águeda como um território ordenado, inovador e competitivo, socialmente coeso e 

culturalmente activo, que, na linha de uma tradição histórica como Concelho de forte pendor industrial e empreendedor, se 

assuma também como destino turístico e de lazer. 

 

Incentivar uma cultura de excelência, orientada para a promoção da qualidade de vida e para a satisfação dos munícipes e 

visitantes de Águeda em diferentes vertentes, tornando a cidade e o Concelho um local onde é bom viver, trabalhar, aprender e 

divertir. (…) .” (Manual da Qualidade, 2009) 

 

Desta forma, a visão preconizada encontra uma tradução directa no instrumento que é o Plano Director 

Municipal. Esta visão, consubstanciada num conjunto de intervenções que têm vindo, e que deverão ser 

desenvolvidas no território concelhio, serviu de base à definição de um conjunto de orientações 

estratégicas para o Município as quais se traduzem no ponto seguinte, e se assumiram como 

fundamentais na construção do modelo de ordenamento preconizado para o PDM.  

 

A construção destas estratégias resultou, obviamente, de vários factores, de onde se destacam não só o 

resultado da análise da situação actual, mas também a análise dos impactes no território do Plano 

Director Municipal elaborado em 1995, e as políticas constantes em planos e programas nacionais como 

o Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), o Quadro de Referência Nacional 

(QREN) e o Plano Regional de Ordenamento do Território (à data, em elaboração). 
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5.2. LINHAS ESTRATÉGICAS 

 

A implementação da Visão passa necessariamente pela sua operacionalização. A tradução em linhas 

estratégicas permite determinar quais os campos chave de acção. Contudo, a definição destas linhas 

estratégicas surgiu, como já mencionado, da articulação de um conjunto de análises cuja sumarização se 

efectuou na análise SWOT. Tal permitiu observar que quase todos os principais domínios apresentam um 

conjunto de problemas significativos, com a particularidade de possuírem igualmente um conjunto 

elevado de oportunidades, o que conduz a uma constatação da ineficácia das políticas utilizadas no 

aproveitamento dos recursos endógenos do Concelho ou no desenvolvimento do seu potencial. 

 

Assim, definiram-se seis grandes linhas estratégicas: 

 Qualificação Industrial; 

 Valorização e Requalificação Ambiental /Turismo; 

 Reforço da Coesão Social; 

 Revitalização Agrícola; 

 Potenciação Energética e Valorização de Resíduos; 

 Reestruturação do Modelo de Ordenamento. 

 

Estas seis grandes linhas de orientação estratégica deverão ser aquelas para onde o maior esforço deverá 

ser canalizado, quer em termos de meios humanos, quer de financiamento, uma vez que poderão ser 

catalisadoras de um novo arranque para o Concelho, e são, sem dúvida, as áreas onde o binómio 

potencial existente / problemas existentes é maior., Tal não quer, contudo, dizer que estas áreas sejam as 

únicas áreas fundamentais da estratégia de actuação do Município. É também importante perceber que 

algumas destas estratégias começaram já a ser implementadas no terreno, tendo em conta a noção plena 

da importância das mesmas para a concretização dos objectivos de sustentabilidade que a visão 

preconiza, sendo que tais acções deverão, desde logo, relacionar-se com as agora propostas. 

 

5.2.1. Qualificação Industrial 

 

Tal como se encontra bem realçado na Caracterização Económica, Águeda apresenta-se como um dos 

concelhos mais industrializados do País e, conjuntamente com Leiria, um dos concelhos líderes da Região 
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Centro. O processo de crescimento industrial que o Concelho registou ao longo do século XX foi acelerado 

na década de 70 e 80 com o multiplicar de pequenas e médias indústrias, de carácter endógeno, e a 

operar em sectores de especialização muito concretos (ferragens, bicicletas e cerâmicas), que foram 

surgindo fruto de uma capacidade empresarial acima da média. Era usual referir que “debaixo de cada vão 

de escada surgia uma empresa”, o que denota bem o capital endógeno existente no que diz respeito à 

capacidade empresarial. 

 

Por outro lado, com o sucessivo multiplicar de indústrias, foi-se criando no Concelho uma economia de 

aglomeração, com unidades industriais a colmatarem as necessidades umas das outras ou 

complementando-se, numa rede de fornecimento de produtos ou matérias-primas para a fabricação. Tal 

situação criou sinergias muito fortes ao nível local, com impacte ao nível regional, com o Concelho a 

destacar-se em sectores específicos, gerando uma grande visibilidade e uma grande atractividade.  

 

Contudo, o evoluir dos tempos, a cada vez maior exigência dos mercados, a diminuição da importância de 

sectores com grande implementação no Concelho e a perda da liderança no que à inovação dizia respeito 

(com Águeda a perder o pioneirismo em determinadas técnicas do ramo industrial), veio conduzir a uma 

situação de crise no sector. A dinâmica do tecido empresarial foi-se esgotando a partir dos meados dos 

anos 90, agravando-se significativamente com o início do novo milénio, fruto também da conjuntura 

internacional e, em muitos casos, da falta de alargamento dos mercados de exportação ficando estas 

susceptíveis a qualquer ligeira flutuação na economia mundial. O modelo extensivo enraizado no 

Concelho, baseado em factores primários de competitividade, como o custo de mão-de-obra reduzido, a 

exploração de recursos naturais existentes e a interdependência de complementaridade das unidades 

industriais de raiz endógena conduziu, associado ao atrás mencionado, ao esgotamento do modelo 

industrial, com um aumento das empresas encerradas e em risco de encerrar, e com algumas em 

situações precárias face à falta de desenvolvimento de novos produtos e formas de gestão. 

 

Cumulativamente, esta conjuntura conduziu ao agravamento da taxa de desemprego. Águeda apresentou, 

desde sempre, uma taxa de desemprego reduzida (sendo de apenas 2,9% em 2001, contra os 5,7 da 

Região Centro e os 6,8% de Portugal Continental), mas que tem subido de forma gradual desde 1991, 

fruto do decréscimo industrial que se fez sentir no Concelho. Assim sendo, a revitalização do sector 
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industrial é essencial para reduzir o desemprego e colmatar qualquer questão social que possa daí 

resultar. 

 

A esta situação há ainda que acrescentar factores de ordenamento que conduziram ao aumento de 

problemas ao nível industrial. O elevado custo do solo, uma falta de reserva de solo municipal, a 

insuficiente infra-estruturação dos espaços industriais existentes e o reforço por parte dos municípios 

vizinhos nos benefícios para captação de indústrias, conduziram a uma situação de deslocalização de 

algumas unidades industriais do Concelho e ao afastamento de outras que pretendiam aí instalar-se. 

 

Assim sendo, Águeda tem vindo a perder importância no sector de actividade que lhe conferiu notoriedade 

e poder económico. O modelo extensivo, utilizado ao longo do século XX, conduziu a um enraizamento de 

práticas e formas de fazer que, sem a devida reorganização, levaram o Concelho e o seu tecido 

empresarial a perder competitividade, a qual só se pode atingir pelo reforço da própria especialização e 

pela inovação constante no produto. 

 

Face a esta situação, torna-se extremamente importante actuar sobre o tecido empresarial aguedense, de 

forma a inverter a tendência negativa que este sector tem vindo a acusar nos últimos anos. O reforço de 

investimento em factores avançados de competitividade, como as novas tecnologias de produção, a 

qualificação da mão-de-obra, a inovação e criação de novos produtos para nichos de mercado e uma 

aposta forte no design e qualidade são factores fundamentais para revitalizar o sector industrial, já para 

não falar no marketing e na publicidade. Assim sendo, torna-se visível que o sector industrial, o qual se 

encontra em decréscimo, por ser o sector âncora da economia do Concelho é, em primeira instância, a 

primeira área de intervenção numa estratégia concertada para o desenvolvimento do Município e para um 

crescimento sustentado e orientado para o futuro.  

 

Assim, a criação de uma nova dinâmica empresarial terá que passar pela criação de um “novo pioneirismo 

industrial” (CEIDET, 2001) e “deverá privilegiar processos de crescimento intensivo, centrados na 

qualidade e na capacidade inovadora de produzir o que os outros não são capazes de produzir tão bem e 

com custos de produção semelhantes…o crescimento intensivo exige serviços de apoio à actividades 
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produtivas adequados, cuja criação emerge como um atributo significativo para afirmar regionalmente a 

pujança da indústria Aguedense, e, também, o desenvolvimento das capacidades relacionais necessárias 

para responder aos requisitos de interactividade que suporta os processos de inovação” (CEIDET, 2001). 

 

Tal dinâmica implicará a criação de estruturas de apoio e a actuação específica em áreas fulcrais para a 

actividade industrial, como a criação de novas técnicas de produção ou novos produtos assentes numa 

base de acréscimo de qualidade e de design, assim bem como pela complementaridade entre as 

empresas e os organismos estatais, com especial relevo para a Autarquia, num processo de criação de 

condições físicas e logísticas que permitam às empresas uma maior facilidade na sua implementação e 

crescimento. 

 

Face a esta situação, definiram-se cinco estratégias principais para a linha de orientação em causa: a 

Inovação do Produto; a Promoção do Potencial Produtivo e Empreendedor; a Qualificação dos 

Recursos Humanos; a Diversificação do Tecido Empresarial e a Qualificação dos Espaços 

Industriais. 

 

A Inovação do Produto apresenta-se como o primeiro passo a seguir na alteração da dinâmica industrial. 

Águeda deve apostar na criação de novos produtos com qualidade superior e com uma componente forte 

do design quer na produção à escala industrial quer nos nichos de mercado, aproveitando para tal a sua 

capacidade empresarial endógena.  

 

Esta situação apenas será possível se as empresas de Águeda procurarem as novas tecnologias 

disponíveis, às quais poderão associar o tal pioneirismo nas técnicas, de forma a melhorar quer a sua 

produtividade quer a qualidade dos produtos que produzem. Para tal, deverá existir uma reconversão da 

cultura da produção com base na elevada qualidade e na antecipação da procura dos mercados. 

 

A procura de novos materiais para a fabricação, de novas tecnologias, bem como do aproveitamento da 

componente ambiental na produção são áreas essenciais para a inovação do produto e para o 

ressurgimento da pujança nacional e internacional de Águeda. Contudo, para que isso suceda será 
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necessário apoiar os empresários, consolidar o tecido empresarial existente com a criação de centros de 

apoio e promover o estabelecimento de parcerias relacionais entre entidades com conhecimento científico 

aplicável à componente industrial, como as Universidades, com especial relevo, pela sua presença, para a 

Universidade de Aveiro (UA) e para a ESTGA. 

 

Contudo, verifica-se que começam a surgir já um conjunto de iniciativas que visam a reformulação do 

tecido industrial/empresarial, introduzindo o elemento inovação no tecido empresarial. De entre estas 

iniciativas realçam-se a Rede de Cooperação para a Inovação e Competitividade de Águeda (RIC), 

que teve como principal promotor a Câmara Municipal de Águeda, e que visou criar condições para 

fomentar a capacidade de inovação nas empresas do Concelho através da criação de parcerias, em torno 

de objectivos comuns, que envolvam empresas de diferentes sectores de actividade e centros de saber, 

nomeadamente a UA e a ESTGA. 

 

A RIC teve como objectivo dinamizar a participação dos agentes empresariais e institucionais locais na 

criação de uma plataforma de cooperação que ajuda a identificar e a implementar acções e projectos 

inovadores em rede, reduzindo custos de contexto e de investigação. Este projecto teve a mais-valia de 

conseguir associar diversas entidades em torno de um objectivo comum específico tendo contado, para 

além da Autarquia e da Universidade de Aveiro, com associações empresariais do Concelho, 

nomeadamente a Associação Empresarial de Águeda (AEA) e a Associação Nacional das Indústrias de 

Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (ABIMOTA), tendo sido uma acção realizada no âmbito do 

Programa I Centro – Programa Regional de Acções Inovadoras do Centro de Portugal. 

 

Por outro lado, e também decorrente desta tendência de mudança, importa salientar o Lighting Living Lab, 

um projecto inovador que resultou da RIC e cujo objectivo é o de colocar em prática, em Águeda, as 

políticas europeias para a sustentabilidade energética.  

 

Este projecto, que engloba um conjunto muito significativo de empresas de Águeda, assim como um vasto 

conjunto de parceiros públicos e privados, pretende contribuir para a redução do consumo de energia, 

para melhorar a eficiência energética e reduzir emissões de CO2 através da criação de tecnologias mais 
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avançadas e eco-eficientes que as actualmente existentes. No caso de Águeda, o principal objectivo é a 

promoção da investigação e a criação em rede de novas tecnologias e aplicações no campo da 

iluminação, numa perspectiva de “Smart Lighting” e “Eco-friendly Ligthing”. Cumulativamente, este projecto 

pretende utilizar as TIC, para a concepção de serviços de apoio/utilização à população nesta área. Assim, 

este apresenta um potencial de inovação de produto significativo. 

 

No entanto, é necessário ir ainda mais longe e potenciar a criação de produtos para nichos de mercado e 

para mercados específicos com vista à reconversão de sectores tradicionais da indústria, assim como criar 

condições para o tecido produtivo apostar na reconversão dos resíduos e subprodutos para fabricar novos 

produtos, com os benefícios ambientais associados.  

 

Neste contexto, poderá ser fundamental a criação de um espaço de investigação dedicada, constituído em 

parceria entre o sector público e o sector privado. Este espaço de investigação, cuja designação poderá 

ser a de Centro de Investigação e Apoio ao Desenvolvimento de Águeda (CIAD) será um projecto 

fundamental para promover a inovação nas técnicas das formas de fazer tradicionais e, cumulativamente, 

constituir-se como um fórum de conhecimento e de associativismo entre as empresas do Concelho, 

continuidade do espírito presente na RIC, corporizando a mesma. 

 

Nesta perspectiva, o CIAD deverá actuar em campos com lacunas reconhecidas e identificadas, e prestar 

apoio aos empresários em áreas como o Design, o desenvolvimento de materiais para novos produtos e 

de novas tecnologias de produção, a certificação de qualidade, o marketing e o apoio jurídico e financeiro. 

Esta estrutura deverá ter o Município de Águeda como principal dinamizador e poderá funcionar na 

dependência do mesmo, como uma estrutura flexível, onde poderão estar afectos alguns recursos 

permanentes, em pequeno número, e onde a força de trabalho seja flutuante consoante as necessidades 

das empresas e dos pedidos existentes nas várias áreas de actuação. Aliás, este espaço poderá ser uma 

plataforma de estágios das universidades e um meio de integração dos formandos no mercado de 

trabalho. 
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Figura 2 – Áreas de Acção do CIAD Águeda 

 

Para tal, será essencial estabelecer parcerias com diversas entidades, com especial relevo para as 

universidades e institutos de investigação bem como com as associações empresarias quer do Concelho, 

quer da região. No fundo, a intenção do CIAD será a de desenvolver trabalhos para os empresários em 

tempo e com custos compatíveis com as suas necessidades, evitando a contratação ou a contratualização 

por períodos de tempo reduzidos de mão-de-obra, muitas vezes, dispendiosa. Por outro lado, a outra 

grande vantagem passaria pela difusão por todos os membros ou associados do conhecimento gerado 

pela investigação realizada. Importa ainda referir a importância que este organismo poderá ter em relação 

à captação de financiamentos, podendo alertar e promover as candidaturas a fundos comunitários ou 

nacionais que, por vezes, os empresários desconhecem. Poderia assim ajudá-los a resolver problemas 

associados à sua componente de desenvolvimento físico (instalações) com um apoio técnico para a 

legalização, instalação ou ampliação das suas unidades industriais, aspecto muitas vezes preocupante na 

actividade empresarial e que assume cada vez maior importância face às questões da certificação. 
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Quanto à Promoção do Potencial Produtivo e Empreendedor, Águeda apresenta uma capacidade 

endógena muito forte no que ao tecido empresarial diz respeito. A replicação de empresas com base na 

capacidade técnica instalada foi um dos grandes trunfos para o desenvolvimento industrial que o Concelho 

registou nos últimos anos, e que conduziu mais uma vez ao pioneirismo nas técnicas de produção. 

 

Contudo, esta sucessiva multiplicação de indústrias, em muitos casos, competidoras entre si, criou no 

tecido empresarial comportamentos de isolamento individual ou em grupos, que promoveram a 

fragmentação do tecido industrial, perdendo competitividade e direitos relativamente a outras zonas do 

País, gerando pequenas aglomerações de interesses que não tiveram em conta a amplitude geral do 

tecido empresarial como o elemento a potenciar para a defesa da dinâmica industrial. Esta situação 

fragmentou o tecido empresarial e inverteu-o sobre si próprio, não se apercebendo, os empresários, das 

potencialidades da aglomeração de empresas existentes em termos económicos. 

 

Por outro lado, o próprio apoio da Autarquia ao empreendedorismo tem sido reduzido ao longo dos últimos 

30 anos. A noção de que existem ideias mas que faltam dinâmicas sociais para as criar transvaza para o 

tecido industrial. Assim, torna-se necessário apostar no reforço do espírito empreendedor e do potencial 

produtivo como forma de aumentar a dinâmica industrial. A aposta numa publicidade conjunta dos 

produtos criados em Águeda, o apoio a jovens empresários e a criação de estruturas de apoio conjunto às 

indústrias como forma de reforço do capital empresarial, são áreas chave que importa potenciar. 

 

No entanto, esta é também uma área onde começa agora a surgir um conjunto de iniciativas de fomento 

ao empreendedorismo, como é o caso da Incubadora de Empresas de Águeda, que terá como parceiros 

a Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal. Esta permitirá a incubação de um conjunto de micro-

empresas que serão importantes no fomento do empreendedorismo dos jovens licenciados e que 

reforçarão, o tecido empresarial de Águeda. Por outro lado, a adesão a programas como o FINICIA (capital 

de risco) traz igualmente mais-valias para os jovens que se pretendem lançar no mercado com as micro e 

pequenas empresas as quais servirão, não só para reforçar e diversificar o tecido empresarial, como 

igualmente para gerar emprego. 

 

Por outro lado, será fundamental potenciar a certificação dos produtos e desenvolver uma imagem de 

marca registada associada à inovação e qualidade, com o desenvolvimento de parcerias com empresas 
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com “know-how” em áreas específicas, continuando a fomentar programas e linhas de financiamento para 

aqueles que pretendem iniciar a sua actividade, promovendo o empreendedorismo. 

 

A Qualificação dos Recursos Humanos é outro dos vértices estratégicos a seguir para a qualificação 

industrial. Tal como já foi mencionado anteriormente, existe uma carência significativa de quadros 

qualificados em Águeda, sobretudo ao nível dos quadros superiores, e de mão-de-obra operária 

qualificada, sendo que a maior parte das necessidades são supridas a partir de trabalhadores de 

concelhos vizinhos. 

 

No entanto, a qualificação e atracção do capital humano é um aspecto fundamental para criar uma 

capacidade técnica que responda a novos desafios de competitividade e inovação que se quer para o 

Concelho. Tal passará não apenas pela atracção de quadros superiores, mas igualmente pelo reforço da 

qualificação intermédia, baseada nas instituições de ensino existentes no Concelho, como o Centro de 

Formação Profissional ou a ESTGA, sendo ainda necessário proceder à valorização de algumas 

profissões relacionas com a actividade industrial que hoje se encontram em decréscimo face à sua 

“inferior” conotação social. Por outro lado, o reforço da própria componente de gestão das empresas e a 

sua profissionalização, com a saída da gestão da esfera familiar é, muitas vezes, um aspecto fundamental 

para a continuidade da saúde financeira e dinamização das unidades industriais. Também a este nível têm 

vindo a ser desenvolvidas iniciativas numa perspectiva de qualificação da mão-de-obra e do 

empreendedorismo, como é o caso do RUnUP – O Papel das Universidades no Desenvolvimento dos 

Pólos Urbanos.  

 

O RUnUP é um projecto que engloba 9 cidades de 9 países europeus durante dois anos, trabalhando em 

rede na troca de experiências na procura de soluções aplicáveis a todos os parceiros no que toca ao 

desenvolvimento dos pólos urbanos de média dimensão em termos socioeconómicos e da promoção da 

inovação enquanto ferramenta fundamental neste processo. Neste campo, o papel das universidades é 

fundamental, em termos de transferência de conhecimento para as empresas que constituem o tecido 

económico de base desses pólos urbanos. O desenvolvimento estratégico e a exploração de potenciais 

endógenos são essenciais, e as universidades são cruciais neste processo de inovação, daí a temática do 

RUnUP. No caso de Águeda, o projecto centra-se em dois eixos estratégicos: 
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 Na requalificação de jovens licenciados, ou desempregados qualificados, para licenciaturas em 

áreas que lhes permitam a integração no mercado de trabalho, sobretudo em sectores 

estratégicos para o Concelho; 

 Na promoção do empreendedorismo de jovens licenciados, centrado na criação de novas 

empresas em novos sectores, como o tecnológico e ambiental, criando um cluster regional. 

 

Neste encontram-se mais uma vez envolvidos um conjunto vasto de organismos públicos e associações 

empresariais, nomeadamente a Câmara Municipal de Águeda, o IEFP, a UA e a ESTGA, assim como a 

Associação Industrial do Distrito de Aveiro e a Associação Empresarial de Águeda. Tal demonstra a cada 

vez maior consciência dos problemas comuns a todos e das potencialidades de trabalhar em rede, como 

forma de alcançar objectivos mais alargados numa base de desenvolvimento socioeconómico. 

 

Contudo, será necessário ir ainda mais longe. Dever-se-á apostar cada vez mais numa cooperação 

intensa com a ESTGA, com o consequente ajustamento da formação superior às necessidades de 

emprego e de inovação no Concelho e apostar nos cursos de especialização tecnológica, e, ao nível do 

ensino secundário, na formação assente nas estruturas das escolas Secundárias do Concelho, 

complementadas com a ministrada no Centro de Formação Profissional do IEFP. 

 

Por outro lado, dever-se-á igualmente fomentar a profissionalização do tecido produtivo em termos de 

gestão e promover acções de benchmarking já que, num cenário de crescente competitividade, as 

empresas são cada vez mais confrontadas com a necessidade de ferramentas de gestão que lhes 

permitam diagnosticar os factores críticos do negócio, com o objectivo de corrigir rotas e de fazer mais e 

melhor. 

 

A Diversificação do Tecido Industrial deverá ser outra das grandes apostas para a qualificação industrial 

de Águeda. A necessidade de alargar os campos de acção em termos de produção para fora das áreas 

tradicionais é um aspecto fundamental e que merece uma atenção redobrada. 

 

Torna-se fundamental que os empresários do Concelho sigam as novas tendências em termos de procura 

do mercado num complemento das actividades tradicionais que têm vindo a ser desenvolvidas em Águeda 

(ferragens, cerâmica, entre outras), evitando deste modo o esvaziamento da sua actividade com a perda 



 

 

 

 
 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA – REVISÃO 

 GRUPO  DE TRABALHO  PDM                                                                                                                                                            MAIO 2010 
 

 

37 

de competitividade dos produtos tradicionais. A aposta em novas áreas como as tecnologias de ponta ou o 

aprofundamento das actividades associadas à componente ambiental, num Concelho com grandes 

potencialidades a este nível, poderão ser caminhos a seguir, e permitirão uma auto-regeneração do tecido 

empresarial Aguedense, com fortes impactes na economia local. 

 

Por último, a Qualificação dos Espaços Industriais é um dos aspectos mais importantes para a linha 

estratégica em causa. A falta de solo industrial municipal a custo reduzido e a falta de infra-estruturação 

dos Espaços Industriais são, desde há muito, apontados como factores de falta de competitividade pelas 

empresas de Águeda.  

 

Mas não é apenas a criação ou infra-estruturação dos Espaços Industriais o único aspecto a ponderar. A 

sua dotação com serviços e comércio, a sua consequente humanização e requalificação arquitectónica, 

são aspectos fundamentais a considerar numa nova lógica industrial. A utilização de novos mecanismos 

legais para a criação de solo municipal industrial e para a desinflação do custo do solo, assim como a 

promoção da aglomeração de empresas em áreas de localização empresarial (ALE), poderão criar 

sinergias entre si e potenciar a inovação, sendo pois caminhos a seguir para a qualificação industrial. 

Neste campo, o papel da Autarquia é fundamental, apresentando-se como elemento chave neste 

processo, como catalisador e aglutinador da criação e gestão dos espaços industriais e, em última 

instância, potenciadora do capital de atracção do Concelho para novas empresas. 

 

Também aqui começam já a haver progressos, estando a Autarquia a dar paços no sentido de criar 

espaços adequados à instalação de empresas que desenvolvam conteúdos tecnológicos avançados, 

criando economias de aglomeração com impacto ao nível regional e nacional, contribuindo em simultâneo 

para a criação de espaços adequados ao acolhimento de empresas e investimentos a custos controlados 

devidamente infra-estruturados resolvendo, desta forma, problemas ambientais e combatendo a 

especulação fundiária, criando assim uma política de solos activa por parte do Município. São exemplos 

desta política os Parques Empresariais de Génese Municipal do Casarão e Giesteira Norte, os quais 

se encontram a ser desenvolvidos pela Autarquia e que fazem parte da estratégia em termos territoriais do 

Plano Director Municipal. 
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No entanto, para além destes parques empresariais, será necessário efectuar uma acção directa sobre os 

espaços de génese industrial existentes no Concelho, que se encontram nas mãos de privados, infra-

estruturando e disponibilizando solo industrial a custos controlados, utilizando para tal uma conjugação de 

factores legislativos e de parcerias público-privadas. A utilização dos sistemas perequativos previstos no 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/03, de 

10 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 316/97, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 

de Fevereiro), poderá ser uma das formas de custear o solo industrial e de infra-estruturar esse mesmo 

solo de forma relativamente reduzida para o erário público. Por outro lado, a criação de parcerias com 

instituições privadas com capacidade de investimento poderá ajudar à aquisição de solo industrial pelo 

Município, com a consequente redução do valor do solo industrial em posse de privados. 

 

Cumulativamente, faz sentido a criação de um Centro Logístico e Modal em Águeda. Águeda apresenta 

uma localização estratégica no contexto nacional, sendo um ponto de encruzilhada entre o norte e o sul, 

encontrando-se junto à principal auto-estrada do País (A 1). Encontra-se, igualmente, junto ao principal 

eixo entre o litoral português e Espanha, o A 25. Face à sua localização geográfica e à proximidade das 

duas mais importantes estradas nacionais, o Concelho de Águeda surge colocado numa posição em que 

poderá servir de plataforma de apoio a quem circula no interior do País ou sai deste para a Espanha e 

Europa. Por outro lado, o custo do transporte de mercadorias e produtos é cada vez mais um peso maior 

para os empresários e para o consumidor em geral, sendo necessário criar formas de reduzir tais custos e, 

assim, reduzir os encargos. Cumulativamente, os empresários constatam que a existência de meios de 

transporte próprios apresentam custos significativos, não compensando a sua criação dentro das 

indústrias, recorrendo deste modo a transportes fretados, muitas vezes, em condições pouco desejáveis. 

 

Não se pretende, contudo, efectuar uma competição desta estrutura com as Plataformas Logísticas 

definidas no âmbito do programa de plataformas nacionais “Portugal Logístico”, mas sim que esta seja um 

complemento das mesmas e funcione numa lógica muito associada ao Concelho e ao tecido empresarial 

do Baixo Vouga. 

 

A acrescentar a estas questões surge a componente ambiental. O transporte rodoviário assume um papel 

importante na componente de poluição, e os transportes de mercadoria têm o seu peso nesta 

componente. A criação de espaços onde se reúnam sinergias para o transporte de produtos com origens 
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diferentes mas com o mesmo destino, são essenciais num esforço de combate à poluição e à preservação 

do meio ambiente (pela redução de emissões), mas também à redução do consumo de recursos como os 

combustíveis fósseis. 

 

Por outro lado, torna-se igualmente preponderante encontrar sinergias que permitam a redução de custos 

da matéria-prima para laboração o que, consequentemente, reduzirá os custos de produção. Nesta 

dinâmica, a compra de grandes quantidades de matéria-prima por uma única entidade poderá ser 

essencial para a redução, ao nível da empresa local que adquire esse produto, do custo de produção final. 

Tal actuação de uma entidade centralizadora, semelhante à Central de Compras do Estado Português, 

associada a uma forma de transporte mencionado no parágrafo anterior, poderá ser um projecto 

fundamental para as empresas nacionais e para as empresas de Águeda em particular. 

 

Esta dimensão terá, contudo, que ser analisada ainda em consonância com a questão das acessibilidades 

ao Concelho de Águeda. Neste contexto, as empresas de Águeda e o Concelho em si têm sido 

penalizados nos últimos anos pela alteração do centro de gravidade em termos viários para o litoral, já que 

com a construção da A 1, a EN 1 perdeu importância estratégica, tendo colocado Águeda numa posição 

de relativo isolamento, já que as ligações supra municipais a Aveiro e à A 1, nomeadamente a ER 230 e a 

EN 333, são deficitárias e encontram-se desadequadas e sobrecarregadas em termos de tráfego. Também 

o próprio IC 2, que se deveria ter assumido como uma ajuda no solucionamento destas questões, 

apresenta os mesmos problemas. Contudo, também neste campo encontra-se já prevista a melhoria das 

acessibilidades por parte do Estado Central com a duplicação do IC 2 e com a construção da via rápida 

Aveiro-Águeda (com um nó de ligação na A 17), o que em muito virá ajudar a resolver a situação actual. 

 

5.2.2. Reforço da Coesão Social 

 

Águeda é um Concelho com diversos paradoxos e com uma grande diversidade em termos sociais. Como 

identifica o Plano Estratégico de Águeda, “A abrupta transformação sofrida por Águeda em décadas 

recentes, durante as quais de um centro cuja economia assentava em actividades de carácter rural e 

comercial rapidamente se passou para um centro industrial marcado por significativas dinâmicas de 

crescimento, é frequentemente considerada como um dos principias motivos que terão originado uma 

certa incapacidade de organização em torno de objectivos comuns. A forma como se processou o 
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crescimento industrial de Águeda, largamente baseado na réplica de indústrias já existentes, (…), terá 

dado azo a comportamentos individualistas que, devido à crescente importância da indústria na vida 

económica do Concelho, depressa se terão estendido ao tecido social aguedense” (CEIDET, 2001). 

 

Tal situação conduziu a processos de introversão da população e a um insuficiente associativismo 

comunitário, sobretudo à escala do Concelho, uma vez que ao nível local existe um sentimento de 

bairrismo. Neste contexto, o problema principal parte da falta de identificação com o Concelho da 

população em geral, uma vez que os laços à freguesia parecem estar assegurados. 

 

No entanto, tal falta de ligação não significa necessariamente que a população não goste do Concelho, 

significa apenas que se preocupa pouco com o que se passa neste em geral, embora muitas vezes o 

utilize como referência para o que se passa na sua freguesia, quase sempre num contexto de valorização 

em termos de capital humano, social e cultural da freguesia sobre o Concelho e de detrimento da 

componente económica e urbanística concelhia. 

 

Desta forma, poder-se-á entender o Concelho como uma “manta de retalhos” que necessita de ser 

“cosida” sobre um mesmo espaço. A componente industrial, que poderá servir de elemento de referência 

neste processo, apresenta situações de individualismo já mencionadas anteriormente, e serve muitas 

vezes como forma de exemplificar a diferenciação de tratamento que existe pelo Município das diferentes 

freguesias, ficando sempre subentendido que as que possuem espaços industriais são as favorecidas. 

 

Por outro lado, o património histórico e construído, bem como o património cultural e natural do Concelho 

são pouco conhecidos pela população residente, a qual, à falta de elementos de referência se vai 

desenraizando do mesmo. Tal é preocupante sobretudo ao nível das classes mais jovens da população, 

uma vez que reside nestas a principal capacidade aglutinadora sobre o Concelho. Assim sendo, torna-se 

necessário reforçar os laços da população para com o Município e em torno de um objectivo comum de 

potenciação e resolução dos problemas do mesmo, eliminando lógicas de compartimentação concelhia 

associadas às freguesias, estabelecendo redes de comunidades dinâmicas que troquem conhecimento, 

experiências e criem formas de entreajuda numa perspectiva de melhoria global do Concelho. 

O reforço da coesão social terá que passar necessariamente pela criação de mecanismos de participação 

social de todos, devendo destes resultarem, acções claras para o Concelho e para as freguesias em 
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particular, assimiladas e compreendidas por todos como em benefício comum. A indústria poderá 

continuar a ser um elemento de referência para o Concelho, mas a esta terão que se juntar outras 

iniciativas associadas à cultura, ao ambiente, ao desporto e ao património. 

 

Por outro lado, a alteração da imagem do Concelho é outro aspecto fundamental no reforço da coesão 

social, imagem essa muitas vezes negativa quando de carácter extra-concelhio, onde se associa sempre a 

Águeda uma certa promiscuidade industrial, sendo necessário requalificar espaços e lugares como forma 

de reforçar a ligação da população à sua terra, desempenhando aqui a cidade de Águeda um papel 

fundamental, face ao facto de ser o maior núcleo urbano do Concelho. 

 

Nesta perspectiva, importa explicitar as áreas de intervenção principal sob esta mesma linha de 

orientação, as quais, no conjunto, têm como objectivo principal o reforço da identidade da população com 

o Concelho de Águeda e a potenciação do capital cultural, social e desportivo endógeno. Estas são: 

 Reforço da Cidadania; 

 Reforço da Rede Social; 

 Requalificação da Imagem do Concelho. 

 

A eliminação de desigualdades é um dos aspectos importantes quando se fala de coesão social e um 

ponto de partida essencial para a construção de um modelo social coeso e funcional, assim como para a 

criação de uma identidade forte alicerçada nas mesmas oportunidades de desenvolvimento. Contudo, as 

flutuações políticas e económicas à escala nacional e do Concelho provocam, muitas vezes, interrupções 

nas políticas que vão sendo praticadas e criam, momentaneamente, ou de forma permanente, 

desigualdades que provocam, em última instância, rupturas na sociedade aguedense. 

 

Torna-se pois necessário que existam políticas de continuidade em áreas fulcrais como a habitação, os 

equipamentos ou o ordenamento do território como forma de esbatimento das assimetrias sociais. Neste 

aspecto torna-se preponderante o papel da cidadania como forma de controlo e de pressão para a 

continuidade das políticas. O Reforço da Cidadania é, aliás, um aspecto fundamental de concretizar em 

qualquer estratégia de coesão social. A participação por parte da população nas decisões que afectam a 

todos, poderá ser um elemento fundamental de união e reforça a ideia de que todos estão a trabalhar em 

prol de um benefício comum. 
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A potenciação de espaços de discussão, destinados a desenvolver ideias e propostas dos cidadãos, a 

promoção de fóruns ou workshops nesses locais, bem como a promoção da cultura como Elemento de 

Referência no desenvolvimento do Concelho, através da potenciação das acções de conjunto ao nível 

cultural quer à escala municipal, quer à escala das freguesias, com repercussão extra concelhia, 

desenvolvendo eventos inovadores e aproveitando as potencialidades naturais e construídas, são 

aspectos a potenciar. 

 

Contudo, existem já sinais claros de que algo que está a mudar também a este nível. Começa a surgir um 

conjunto de iniciativas que implicam a aglutinação de associações diversas num objectivo comum, assim 

como eventos que começam a despertar o interesse dos aguedenses para o seu Concelho. Casos de 

sucesso como o Festival Rio Povo, iniciado em 2007, repetido anualmente e que, no momento é 

intitulado “Povo que Lavas no Rio Águeda”, junta e mobiliza diversas associações e grupos1 e grupos do 

Concelho para realizar um espectáculo de grande dimensão são importantes, e revelam uma grande 

capacidade por parte das associações concelhias de trabalharem em conjunto em prol de um objectivo 

comum, aprendendo umas com as outras, num efeito multiplicador que gera externalidades positivas para 

o tecido social aguedense. O mesmo se passa com eventos como o Agitágueda, o qual embora dirigido 

a um público mais jovem, consegue aglutinar em torno de si a população do Concelho e, inclusivamente, 

extravasar para fora do Município, com as mais-valias que tal induz para Águeda e para a imagem que se 

tem deste como um Concelho dinâmico e jovem. 

 

Por outro lado, está já na calha um conjunto de outros projectos que poderão ser muito importantes no 

reforço da coesão social. O Espaço Cidade é um projecto que visa criar um espaço de referência em 

termos de cidadania na cidade de Águeda, mas também no Concelho. O conceito é o de criar um espaço 

informal, onde as questões que afectam o desenvolvimento socioeconómico, urbanístico e ambiental 

aguedense podem ser debatidas por todos. Um espaço onde será possível deixar uma mensagem na 

parede sobre o que se pretende que seja Águeda, enviar um e-mail aos responsáveis políticos, participar 

em workshops, ou simplesmente conviver realizando brainstorms informais. Pretende-se que seja um 

                                                      
1 Associações e grupos do festival de 2010: ARCOR – Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira; Banqueiros do Beco; Cantate Iubilo – 
Barrô; Com.Cenas – Associação Cultural; Coral O Espranjar – Banda Nova de Fermentelos; Coro Infantil EM’Trad; Coro Jovem ARCEL; D´Orfeu 
Associação Cultural; Escola Secundária Adolfo Portela; Escola Secundária Marques de Castilho; GICA – Ginásio Clube de Águeda, Grupo 
Folclórico da Região do Vouga; Grupo Típico “O cancioneiro de Águeda”; LAAC – Liga dos Amigos de Aguada de Cima; Orfeão de Águeda; 
Orfeão da Associação Cultural de Recardães; Orfeão do Paraíso Social de Aguada de Baixo; Orquestra Típica de Águeda; Os Serranos – 
Associação Etnográfica; Tuna de Óis da Ribeira; Confutatis; Jonhy’s Gang; The Six; Toques do Caramulo. 
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espaço de todas as gerações e de todas as “decisões”, reforçando a cidadania e a participação pública 

no Concelho. 

 

Contudo, os fenómenos de coesão social passam igualmente pelo papel que a Câmara Municipal assume 

perante o cidadão, numa perspectiva de transparência e de maior comunicação com o mesmo, o que 

ajuda a reforçar o interesse deste pelos assuntos do Concelho. Neste campo, muito trabalho tem vindo a 

ser realizado pela Autarquia. A Plataforma Electrónica de Discussão Pública, onde é colocado um 

conjunto de projectos que importa dar a conhecer à população, apresenta-se como outro projecto 

importante no campo do fomento da participação pública, facilitando a participação de todos a partir de 

casa.  

 

Este mesmo tipo de políticas tem sido utilizado para outras situações importantes ao nível concelhio, 

como é o caso, da transmissão on-line das Assembleias Municipais. Aliás, estas iniciativas inovadoras da 

Autarquia conduziram à criação das Jornadas de Modernização Administrativa de Águeda, já com a 

sua segunda edição, as quais tem ajudado a projectar o nome do Concelho em Portugal e, 

inclusivamente, além fronteiras. 

 

Contudo, será necessário ir ainda mais longe. “A cultura determina o grau de evolução de um povo”, e 

Águeda apresenta um património cultural que, embora não sendo extraordinário, apresenta factores claros 

de potenciação que importa reforçar como elemento de aglutinação da população. Instituições culturais 

com as bandas filarmónicas, os grupos teatrais e os folclóricos, existentes em quase todas as freguesias 

do Concelho, ou ainda a estrutura profissional da D´Orfeu, podem ser elementos a potenciar no 

estabelecimento de uma rede de cultura que una e orgulhe a população aguedense. 

 

Um projecto que se considera importante em termos da definição de uma estratégia assente no reforço da 

coesão social é a criação de uma Incubadora Cultural. Obviamente que este projecto não é apenas um 

projecto de coesão social, mas também cultural. A Incubadora Cultural terá como principais objectivos a 

criação de um local onde os criadores artísticos, das mais diversas áreas, possam efectuar um retiro e 

aperfeiçoar as suas técnicas, bem como trocar experiências. Este espaço, cuja génese deverá ser de 

índole camarária, embora com parcerias com entidades públicas e privadas, poderá ainda proporcionar 

formação artística nas mais diversas áreas, sendo os artistas aí instalados os formadores dos cidadãos 
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que estejam interessados numa aprendizagem de diversas formas de arte. Por outro lado, este espaço 

poderá ainda apresentar uma zona destinada a jovens bandas. Esta será mais uma forma de auto-

sustentar a incubadora e, ao mesmo tempo, obter rentabilidade desta. 

 

Refira-se ainda que este espaço poderá servir de apoio às associações culturais do Concelho, já que 

poderá dar formação às mesmas, emprestar salas para a realização de ensaios, gravações e 

espectáculos, diminuindo as necessidades financeiras destas e enriquecendo-as com conhecimentos que, 

de outra forma, não poderão alcançar. Tal política por parte do Município será vantajosa e tornará mais 

equitativa (e menos dispendiosa) a ajuda a associações com valências que venham a existir na 

incubadora. No fundo, este local irá permitir reforçar a imagem de Águeda como um Concelho cultural, 

sobre o lema “Águeda é Cultura” e simultaneamente permitirá, de forma indirecta, a criação de um 

sentimento de orgulho na população que contribuirá, em última instância, para o reforço da coesão social. 

 

Por outro lado, é também importante proceder ao Reforço da Rede Social como forma de garantir a 

coesão social. A inexistência de espaços comuns para apoio à população e para convívio da mesma cria 

um, cada vez maior, distanciamento entre pessoas, aglomerados e freguesias. A existência de redes de 

apoio social intra-concelhios e de cooperação inter-freguesia, assim como o estabelecimento de parcerias 

em áreas como o desporto, a saúde e a educação entre as várias associações existentes no Concelho 

criam laços fortes e reforçam a ideia do Município como um conjunto só.  

 

Um exemplo disso mesmo é o funcionamento da actual Rede Social de Águeda, que junta 85 associações 

do Concelho em torno de objectivos comuns. Esta ideia de partilha sobre um mesmo tecto deverá 

transvazar para o tecido associativo. Em Águeda existem inúmeras associações de diversas índoles, 

desde culturais, recreativas, desportivas até às sociais, as quais se constituem como elementos 

fundamentais para a coesão social das populações dos locais onde existem ou intervêm. Contudo, em 

relação ao Concelho, a sua importância em termos de coesão é relativamente menor. No entanto, o 

aumento desta importância apenas será possível se existir uma verdadeira vontade de aglutinação de 

capacidades e de recursos. No actual contexto nacional e consequentemente concelhio, os recursos 

financeiros são cada vez mais escassos, e a tendência será para o acentuar desta situação. Desta forma, 

só através da associação e da partilha de recursos será possível fazer frente aos problemas de hoje e aos 

desafios de futuro a que as associações de Águeda terão que responder. Nesta perspectiva, e tendo em 
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conta que muitas das associações existentes não têm escala nem recursos, o caminho poderá passar 

necessariamente pela sua associação. Para além das questões económicas e de maior capacidade de 

realização de actividades, a criação destas associações terá como grande vantagem a junção de um maior 

número de população de diferentes locais e interesses sobre um só “tecto”, o que ajudaria a reforçar o 

sentimento de comunidade.  

 

Outros projectos começam também a tomar forma, e são importantes do ponto de vista da coesão social. 

Os Centro Educativos são outra das acções que importa potenciar, uma vez que a aglutinação de 

escolas e de alunos vem melhorar as condições de ensino, as actividades complementares e a aplicação 

dos recursos humanos e financeiros de forma mais racional, contribuindo para que todos os alunos 

usufruam das mesmas condições e possam desenvolver as suas capacidades o melhor possível. 

 

Por último, mas não menos importante, surge a linha estratégica associada à Requalificação da Imagem 

do Concelho, a qual é fundamental para o reforço da coesão social e para a identificação da população 

com os locais onde vive. Como já foi referido anteriormente, a falta de espaço público de qualidade e a 

existência de um tecido urbano pouco atractivo, associado a uma falta de serviços e de comércio que 

cativem a população em geral, conduz a um processo de afastamento das populações dos seus espaços 

de residência, com deslocações para espaços mais atractivos como Aveiro, Coimbra ou Porto o que, 

consequentemente, conduz a um desenraizamento e desinteresse da população sobre os espaços em que 

habita, com especial relevância para o principal centro urbano, a cidade de Águeda. 

Este aspecto não se encontra apenas relacionado com a Coesão Social, estando também um aspecto 

associado à reestruturação do modelo de ordenamento concelhio. A necessidade de criar novas áreas 

destinadas a usufruto da população atractivas e facilmente acessíveis, são aspectos fundamentais a 

desenvolver. A requalificação do espaço público e do edificado através da criação de espaços de 

utilização colectiva associados a equipamentos e o consequente desenvolvimento de uma rede de 

ligação pedonal e ciclável entre estes é essencial. Por outro lado, é importante potenciar a criação de 

equipamentos de referência como âncoras de requalificação urbana, associando o comércio e serviços a 

estes. Promover a requalificação do edificado degradado ou abandonado nos núcleos urbanos e na zona 

serrana, com vista ao mercado de aluguer ou para instalação de empresas (PME de novos ramos de 

actividade) é um possível caminho a seguir. 
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A questão da mobilidade é também fundamental a este nível. A criação de uma cidade e de um Concelho 

melhor para todos é um aspecto importante em matéria de igualdade entre os cidadãos. Melhorar a rede 

de transportes públicos, incluindo aqui o possível desenvolvimento do metro de superfície como 

transporte de referência na circulação extra-concelhia, mas também desenvolver redes cicláveis, ter 

política activa em termos de estacionamento nas urbes que condicione a utilização do automóvel e 

melhorar as áreas de circulação para que sejam acessíveis a todos, são aspectos fundamentais. 

 

Também aqui começam já a desenvolver-se um conjunto de projectos importantes, como os Projectos 

de Requalificação da Margem Norte e Sul do Rio Águeda, os quais visam desenvolver toda a zona 

ribeirinha e voltar a cidade para este. Na realidade, estas acções entroncam naquilo que deve ser um 

projecto estratégico forte nos próximos anos, a REPA – Rede de Espaços Públicos de Águeda. Esta 

rede deve cativar a população para a utilização dos espaços públicos, evitando o esvaziamento que se 

regista nos espaços urbanos do Concelho e, em especial na cidade de Águeda, para outros locais fora 

deste. Contudo, a criação desta rede deverá assentar numa alteração dos padrões do comércio e dos 

serviços em Águeda, e nos restantes núcleos urbanos, gerando uma relação de dupla atracção onde o 

espaço público conduz ao comércio e no, reverso da medalha, o comércio e os serviços criam 

atractividade para a utilização do espaço público envolvente. 

 

Esta rede deverá ser assente sobre os núcleos urbanos principais e estabelecer uma relação muito directa 

com a Estrutura Ecológica Municipal definida no Modelo de Ordenamento, devendo basear-se nesta e 

utilizando-a como forma de ligação entre espaços e como corredor verde de interligação de todas as áreas 

do Concelho. Por outro lado, projectos como a Rede Ciclável da Cidade de Águeda, a qual numa 

primeira fase apresenta 32 km, devem ser desenvolvidos e potenciados para fora da cidade em direcção 

ao restante Concelho, unindo os espaços da REPA, articulando-os com percursos pedestres que dêem a 

conhecer o Município a visitantes e locais e que sejam acessíveis a todos.  

 

5.2.3. Requalificação Ambiental e Turismo 

 

Águeda apresenta um conjunto diversificado de recursos naturais, culturais e patrimoniais os quais têm, no 

seu conjunto, uma força que, se devidamente potenciada, poderá ser muito importante para o Concelho e 

para as suas gentes. 
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Do seu património natural destacam-se três aspectos que será importante potenciar, a existência no 

Concelho da maior Lagoa Natural da Península Ibérica – a Pateira de Fermentelos e a biodiversidade 

associada a esta, a extensa mancha serrana bastante arborizada e os ricos recursos hídricos, com 

especial destaque para o Rio Águeda, o Rio Vouga e ainda os Rios Alfusqueiro, Agadão, Cértima e 

Marnel. Contudo, o aproveitamento destes recursos quer pela população, quer pelo Município, tem sido 

insuficiente. 

 

O facto da zona serrana se apresentar num processo lento de desertificação tem constituído um problema 

que importa resolver, invertendo essa tendência e “repovoando” a serra, utilizando os recursos da mesma, 

e aproveitando o edificado que foi sendo abandonado ao longo dos anos, numa perspectiva ligeiramente 

diferente do seu uso inicial, pensando no turismo ou no uso sazonal das habitações, assumindo a serra 

como um “negócio” e como um refúgio natural. 

 

Aliás, a necessidade de reconversão da extensa mancha florestal existente na zona serrana é algo de 

premente. “A rentabilidade económica da floresta tem estado na base da intensa reflorestação dos solos 

com o eucalipto registada nas últimas décadas. Em pouco mais de 20 anos, o pinheiro foi sendo 

substituído pelo eucalipto nas encostas da Serra do Caramulo, num processo que foi sendo acelerado pela 

ocorrência, principalmente na década de 80, de um elevado número de incêndios florestais. A crescente 

predominância de uma monocultura extensiva baseada no eucalipto assume os contornos de ameaça para 

o equilíbrio natural da zona serrana, com consequências a nível do sistema de uso do solo e em termos 

socioeconómicos” (CEIDET, 2001) 

 

Os impactes ambientais referidos no ponto anterior têm sido significativos e na realidade têm provocado 

problemas ao nível dos recursos hídricos, contribuindo para o assoreamento do sistema, face aos 

materiais que são transportados pela escorrência para os cursos de água, fruto dos processos 

“agressivos” de reflorestação, e que resultam num acréscimo de problemas em termos de inundações na 

zona central e poente do Concelho, com especial destaque para o que sucede com a cidade de Águeda, 

embora não sendo este o único factor para que tal suceda. 

 

Na realidade, a grande dependência das populações serranas para com o eucalipto é algo de 

preocupante. O facto do mercado se encontrar estável há dez anos em termos de preço de venda desta 
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madeira, realça a necessidade de definir uma política florestal diferente que potencie a reconversão da 

floresta em termos de espécies e que aposte numa perspectiva integrada desta, onde a rentabilidade deve 

surgir não apenas da madeira, mas de actividades como a silvo-pastorícia, a agricultura (com aposta forte 

na agricultura biológica), a biomassa e o turismo. 

 

Por outro lado, e tal como já mencionado, a criação de um mercado de turismo para diferentes classes 

sociais e faixas etárias poderá ser uma mais-valia para a preservação ambiental e para o fomento do 

turismo na região. Águeda é reconhecida como a porta de entrada do Caramulo, pelo que toda a sua zona 

serrana deverá ser potenciada numa perspectiva de apoio às actividades que se podem realizar nesta 

área. A criação de um mercado de habitação destinado ao uso turístico com base nas inúmeras aldeias ou 

casas abandonadas é importante para criar uma noção de Águeda como plataforma logística numa escala 

intermunicipal. Cumulativamente, importa criar a noção de Águeda como um Concelho limpo, com uma 

preocupação ambiental e ecológica. É importante fazer perceber que “existe vida” em Águeda para além 

das indústrias e que o Concelho pode ser conhecido e fazer depender a sua economia de outros sectores 

que não apenas esse. Na realidade, o Município deve virar-se para uma parceria entre ambiente e 

indústria como factor de distinção e de crescimento, criando indústria que utilize os recursos naturais como 

fonte de matéria-prima, mas num sistema integrado, como o caso da biomassa, desenvolvendo o conceito 

de economia ambiental. 

 

Aliás, as questões de índole ambiental têm vindo a ser uma das preocupações da Autarquia de Águeda 

nos tempos mais recentes. Cada vez mais se percebe a necessidade de orientar o desenvolvimento do 

território para que este integre a dimensão ambiental e assente nas premissas do Desenvolvimento 

Sustentável2. O Município tem procurado acompanhar as iniciativas que decorrem a nível nacional, 

europeu e mesmo mundial, numa preocupação crescente com o ambiente e os recursos naturais, cada 

vez mais vistos numa perspectiva integrada e integradora do bem-estar e saúde das populações e do 

equilíbrio dos territórios naturais e humanizados. O reconhecimento destas preocupações surge na 

selecção de Águeda para ser um dos 3 municípios piloto para a implementação da Agenda 21 Local 

(segundo o “Guia Agenda 21 Local – Um desafio para todos”, editado em Novembro de 2007 pela 

Agencia Portuguesa do Ambiente). Ainda na perspectiva de desenvolver Águeda no caminho da 

                                                      
2 “Desenvolvimento que garanta a satisfação das necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem 
as suas próprias necessidades” – Our common future (Relatório de Brundtland). 
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sustentabilidade, a Autarquia subscreveu também a Carta de Aalborg3 e o Pacto de Autarcas4, 

baseando-se no princípio de que “a sustentabilidade global não pode ser alcançada sem a 

sustentabilidade local”. 

 

Assim, esta linha estratégica poder-se-á dividir em três estratégias fundamentais 

 Qualificação do Património Edificado e Natural; 

  Revitalização do Sistema Hídrico; 

  Política Florestal. 

 

A escolha da Qualificação do Património Edificado e Natural como um dos vértices da linha estratégica 

em questão prende-se com a existência de um património construído significativo à espera de ser 

reconvertido e potenciado para a criação quer de um mercado de turismo, quer para ser utilizado para a 

instalação de equipamentos públicos de apoio às actividades ao ar livre e à natureza. A renovação deste 

edificado é fundamental para a renovação e revitalização da zona interior do Concelho, a qual terá, 

inevitavelmente, que se aglutinar ao património natural como catalisador de desenvolvimento e de 

enriquecimento da zona interior do Concelho. Contudo, esta mesma estratégia de reconversão do 

património edificado deverá ter uma abrangência concelhia, uma vez que são igualmente importantes as 

reconstruções e renovação das áreas mais antigas dos tecidos urbanos de Águeda (Centro Histórico) 

como forma de manter viva a memória do passado, das tradições existentes e criar uma imagem de um 

Concelho com passado, presente e futuro. 

 

Neste campo começam a verificar-se fenómenos interessantes no território concelhio como é o caso da 

reconversão da Escola Primária de Macieira de Alcôba com o aproveitamento desta para restaurante, 

                                                      
3 A Carta de Aalborg surge da Conferência Europeia realizada em 1994 na cidade dinamarquesa de Aalborg, onde foi aprovado o documento 
base da Campanha Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis (CECVS), denominado de “Carta de Aalborg” (em 2004, 10 anos depois, surge 
“Aalborg + 10 Inspirando o futuro” onde são aprovados por aclamação os 10 compromissos de Aalborg). A assinatura da Carta representa um 
compromisso para com os objectivos do desenvolvimento sustentável, sendo que a sua subscrição constituirá uma etapa indispensável para a 
implementação da Agenda 21 Local em Águeda, e a adesão à Campanha das Cidades Europeias Sustentáveis. 

4 No que diz respeito ao designado Pacto de Autarcas este constitui, até agora, uma das iniciativas mais ambiciosas na luta contra o aquecimento 
global, e que conta com a participação dos cidadãos.  

A energia é a força motriz da sociedade, sendo que a produção de energia tem um elevado impacte nas alterações climáticas. A União Europeia 
assumiu desta forma o compromisso de aumentar para 20% até 2020 a quota das energias renováveis. Contudo para atingir os objectivos 
globais, são necessárias as pequenas contribuições de todos, tendo surgido assim o Pacto de Autarcas – Covenant of Mayors. Este consiste 
num compromisso formal de cidades em cumprir os objectivos da EU para redução das emissões de CO2. Desde Janeiro de 2008, agrupa já 27 
cidades europeias, aguardando cerca de 124 outras pela adesão, que se comprometem a atingir aquela meta através do uso de energias 
renováveis e de medidas de eficiência energética. Águeda aderiu ao Pacto de Autarcas a 12 de Novembro de 2008. 
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através de uma parceria público/privada, o que não só potenciou o aproveitamento do património edificado 

como gerou toda uma nova dinâmica na povoação, aumentando o número de visitantes. 

 

Por outro lado, a criação da Rede de Percursos Pedestres e Cicláveis do Município de Águeda 

concelhio, que começa a dar os seus primeiros passos, poderá ser importante para potenciar o 

aproveitamento turístico do Concelho em associação à natureza. Contudo, a estes será necessário 

associar a valorização do património natural como, por exemplo, das praias fluviais do Concelho, dentro do 

espírito de “Praias de Interior” definidas no âmbito do Plano Estratégico de Turismo, dotando-as de 

espaços de lazer e de pequenos equipamentos de apoio. 

 

Tal como referido, esta valorização não se deverá centrar apenas no edificado serrano. Projectos como o 

da Sernada: Museu Vivo, que visam a valorização das oficinais da EMEF/REFER na Sernada do Vouga, 

com a criação de um museu, associado a uma forte componente de desportos e actividades ao ar livre, 

podem ser catalisadores de desenvolvimento local, mas também concelhio, pelo seu carácter inovador, 

atraindo cada vez mais visitantes e valorizando um património que está bem presente no Concelho: o 

comboio. 

 

Todas estas acções, aliás, deverão ter como objectivo a criação de um novo conceito para Águeda, o 

conceito de Águeda Porto Turístico. O Concelho de Águeda e em especial a sua zona serrana 

apresentam dois aspectos de relevo: um elevado número de fogos/aldeias abandonadas com 

características arquitectónicas tradicionais, e o facto de o Concelho ser porta dupla de entrada no litoral, 

com a Pateira de Fermentelos, e no interior, com a Serra do Caramulo. 

 

Nesta perspectiva, tendo em conta uma visão supra municipal, a aposta na área do turismo em Águeda 

deverá centrar-se na criação de um conceito de apoio ao visitante que atravessa a Região Centro, e utiliza 

os recursos de concelhos vizinhos, como Sever do Vouga nos desportos radicais, Ílhavo com as praias ou 

S. Pedro do Sul com as termas. Uma das opções em termos turísticos será a de potenciar a oferta 

concelhia recorrendo aos recursos naturais existentes, complementando-os com os dos concelhos 

vizinhos. Além da oferta turística, Águeda poderá também ser para o visitante dos outros concelhos, um 

ponto de partida e de chegada, com uma dinamização própria e oferta turística alternativa. 
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Assim sendo, a ideia de criar estruturas de apoio com base no turismo de aldeia, no turismo rural ou de 

pernoita na zona serrana, com a recuperação das pequenas aldeias existentes nas freguesias de Agadão, 

Préstimo e Macieira de Alcôba, associada à componente de desportos radicais, de descoberta da 

natureza, ou de simples entrada no Caramulo, deverá ser um vector a explorar. Paralelamente, a Pateira 

de Fermentelos ao estar inserida no sistema Lagunar da Ria de Aveiro, deverá funcionar como âncora 

para um determinado tipo de turismo que aproveita as potencialidades da zona litoral, mas que terá o seu 

“porto” na Pateira e nas propostas em termos recreativos, lúdicos, pedagógicos, desportivos e naturais que 

esta crie para si mesma, não esquecendo um projecto antigo de tornar a ligação fluvial entre Águeda e 

Aveiro uma nova realidade. 

 

Desta forma, o conceito de Águeda como Porto Turístico é uma ideia que deve ganhar força e ser 

concretizada numa relação próxima com os concelhos vizinhos, permitindo-lhes potenciar as suas 

actividades lúdicas, recreativas e desportivas com base numa oferta de qualidade ao turista para repousar 

em Águeda. Para tal será necessário, e essencial, estabelecer parcerias com os municípios envolventes, e 

criar uma rede de actividades com entidades com competência na área do turismo na região. 

 

Contudo, para que esta visão seja possível e concretizável, será necessário envolver e cativar investidores 

privados quer para a recuperação do edificado na zona serrana, quer para o melhoramento das estruturas 

turísticas existentes na zona central do Concelho e na Pateira de Fermentelos, uma vez que o Município, 

só por si, não poderá ser o único a intervir nestas matérias. No entanto, o recurso a programas do Governo 

(previstos no QREN) poderá ser uma ajuda preciosa. Neste contexto, é igualmente importante a presença 

das Associações de Municípios, com especial destaque para a Região de Aveiro, numa perspectiva de 

definição da estratégia supra-concelhia. 

 

Outra estratégia fundamental tem a ver com a necessidade de reconversão da Política Florestal. Ver a 

floresta como um sistema integrado de usos, alterar a sua estrutura para a tornar mais sustentável e auto-

regeneradora e associá-la à componente turística, parece ser a forma de “salvá-la” da “lenta degradação”, 

não esquecendo a necessidade de reconversão da relação entre a floresta e a indústria “limpa” e 

protectora da mesma. 
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Hoje começam já a ser dados passos no sentido da reconversão e da potenciação da extensa mancha 

florestal concelhia. A elaboração dos Planos Municipais de Defesa de Floresta Contra Incêndios, tem-

se revelado um aspecto fundamental para proteger a floresta dos incêndios e dos seus efeitos nefastos, 

sendo que as medidas neste constantes ajudam a aumentar a resiliência do território aos incêndios 

florestais, a reduzir a incidência dos incêndios, melhorar a eficácia do ataque e da gestão dos incêndios e 

recuperar e reabilitar os ecossistemas. Contudo, outras acções têm sido levadas a efeito com impactos a 

nível florestal como o aumento da rede viária florestal, sendo que desde 2006 se tem vindo a realizar 

trabalhos de abertura de caminhos florestais e de alargamento dos existentes5, assegurando-se, deste 

modo, uma intervenção mais rápida e segura às manchas florestais de difícil acesso, assim como a 

criação de faixas de gestão de combustível nas zonas envolventes aos aglomerados populacionais 

serranos. 

 

Por outro lado, a Certificação do Aeródromo de Águeda e o projecto para sua ampliação assumem-se 

como aspectos fundamentais numa política municipal e regional de protecção da floresta, tendo em conta 

que se estão já a dar os primeiros passos no sentido de permitir que esta infra-estrutura seja a “ponta de 

lança” no combate a incêndios na região, encontrando-se já hoje aí instalada uma brigada 

aerotransportada para combate a incêndios da Guarda Nacional Republicana. 

 

Contudo, para além destes projectos, começam igualmente a ser desenvolvidas acções no sentido de 

sensibilizar a população, proprietários e os jovens para a protecção da floresta. A promoção do Programa 

Voluntariado Jovem para a Floresta, a dinamização de dias temáticos como o Dia da Árvore e a Semana 

do Ambiente, a realização das palestras e acções de sensibilização sobre a floresta, são também 

importantes. 

 

No entanto, é necessário ir mais longe. Apostar na criação de Zonas de Intervenção Florestal – ZIF, ou 

na criação de projectos integrados que permitam a reconversão florestal são acções essenciais na 

concretização desta linha estratégica. Um dos problemas apontados de forma sistemática é a excessiva 

dependência das populações serranas da produção do eucalipto e as consequências ambientais que a 

plantação intensiva de tal espécie trouxe. Assim sendo, torna-se necessário demonstrar às populações 

serranas que é possível obter outras formas de rendimento mais auto-sustentáveis, diminuindo o peso na 

                                                      
5 Em 2006, foram construídos mais 6 km de rede viária florestal. Em 2007, procedeu-se à abertura de 3 km de caminhos florestais estratégicos e 
o alargamento de 18 km de caminhos florestais já existentes. 
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economia familiar do eucalipto. Contudo, alterar mentalidades e procedimentos instalados não é fácil e 

para tal, o ideal será a criação numa área do Concelho de um projecto-piloto que permita à população ver 

as vantagens da alteração da sua estrutura de rendimento.  

 

Neste contexto parece ideal criar um Projecto-Piloto Agro-Florestal numa das freguesias do Concelho. 

Este Projecto-Piloto deverá apresentar quatro componentes principais e ser realizado em explorações em 

que os proprietários se mostrassem interessados em participar. As quatro componentes principais a 

integrar deverão ser: a produção de madeira com introdução de novas espécies, a silvo-pastorícia, a 

produção de alimentos para pessoas e animais e a agricultura, de preferência de cariz biológico. Na 

realidade, o que se pretende é criar explorações auto-sustentáveis que permitam alterar de forma gradual 

a estrutura da Floresta, podendo eventualmente ser interiorizadas dentro daquilo que são as ZIF – Zonas 

de Intervenção Florestal, previstas pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral 

(PROF-CL).  

 

Cumulativamente, será também importante começar a pensar a floresta numa perspectiva relacionada 

com as questões das emissões de GEE. Mais uma vez se ressalta a importância da indústria em Águeda e 

a necessidade de articulação da mesma com o meio envolvente e as questões ambientais. Águeda 

apresenta um número elevado de indústrias o que representa um significativo impacto sobre o ambiente, 

quer seja ao nível do ar, dos recursos hídricos ou do solo. 

 

Neste contexto, a poluição atmosférica é um dos problemas que maior associação tem com a actividade 

industrial e, por isso, é uma das áreas onde a intervenção deverá ser mais directa. Assim sendo, uma 

acção que se julga fundamental passará por criar ao nível municipal, extensível aos municípios vizinhos, 

ou à própria Região Centro, o Fundo Municipal de Carbono, na linha do previsto no Protocolo de Quioto.  

 

O que se pretende é promover a associação de empresas, sobretudo aquelas que apresentam emissões 

de CO2 significativas e criar um mecanismo de negociação e de compra de direitos de emissão dentro do 

Concelho ou na região, um pouco à imagem do que outros países fazem actualmente, com a Europa e a 

América industrializadas que compram direitos de emissão, por exemplo, a África, ao Brasil ou à Costa 

Rica. Tal situação instituir-se-á como uma medida indirecta de melhoria ambiental. O fundo criado poderá 
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ainda servir para o apoio à reflorestação sustentável e à revitalização ou criação de novas áreas verdes ou 

lúdicas no Concelho/região. 

 

Já no que se refere à Revitalização do Sistema Hídrico, e num Concelho como Águeda com os 

reconhecidos problemas ao nível das cheias, tem necessariamente que haver uma política activa sobre os 

seus recursos hídricos, numa perspectiva não apenas de controlo dos mesmos, mas igualmente de 

aproveitamento sustentado de tudo aquilo que esses recursos lhe podem oferecer. Os rios são o “sangue 

que alimenta a terra” e, por isso mesmo, têm que ser preservados a todo o custo. Assim sendo, há que 

limpá-los, recuperá-los, protegê-los e, simultaneamente, dinamizá-los em termos lúdicos, pedagógicos, 

científicos e turísticos, alargando esta perspectiva a todo o sistema. A preservação de locais como as 

áreas ripícolas, as Várzeas e a Pateira de Fermentelos são essenciais para manter o equilíbrio do 

ecossistema.  

 

Nesta perspectiva, começam já a ser tomadas medidas que visam a implementação desta estratégia no 

terreno. Destas destacam-se projectos como o a Requalificação Ambiental da Pateira e o Plano de 

Desenvolvimento para a Pateira de Fermentelos, que identifica 63 acções para o desenvolvimento 

sustentável desta lagoa natural e para o seu aproveitamento ambiental, turístico e conservacionistas que 

começa já a entrar em prática. Exemplo disso mesmo é a intervenção para controlo e remoção de plantas 

exóticas infestantes na Pateira, como é o caso do jacinto-de-água, com recurso à utilização de meios 

mecânicos de remoção dos mesmos. 

 

Este Plano prevê ainda a criação de uma Paisagem Protegida. Contudo, torna-se necessário proceder à 

criação de um sistema integrado na Pateira que permita a sua potenciação em termos lúdicos, turísticos e 

educacionais, mas simultaneamente a preserve a proteja de ameaças naturais, e sobretudo, humanas. O 

condicionamento das suas margens e requalificação das mesmas, a criação de uma zona de protecção 

em termos agrícolas que mitigue as escorrências de agroquímicos e compostos orgânicos para a Pateira 

(com a consequente eutrofização), nefastos para o ecossistema lagunar e a dotação destas com 

equipamentos de apoio às diversas actividades a realizar são questões importantes a ponderar. 
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Deste modo, o melhor caminho será o de transformar a Pateira de Fermentelos numa Paisagem 

Protegida6 (PP). A designação de PP atrairá ainda, e desde logo, atenções sobre a mesma e potenciará o 

seu conhecimento de forma mais rápida no País, uma vez que presentemente se vive numa época em que 

a sociedade busca a componente ambiental em oposição à aglomeração de massa e aos locais urbanos 

com grandes estímulos. Numa sociedade habituada a marcas, a atribuição de uma designação específica 

conhecida para a Pateira ajudará a torná-la mais reconhecida. No entanto, não bastará a designação para 

que a Pateira se torne atractiva, será necessário reforçar e melhorar a oferta hoteleira e melhorar o espaço 

público envolvente, assim como criar normas rígidas para o edificado, de forma a este não ser um 

elemento descaracterizador nem perturbador dos sistemas naturais. 

 

Paralelamente, será de potenciar o factor educacional para a Pateira, dando a conhecer a dinâmica das 

zonas húmidas, dos habitats e espécies existentes, através da criação de um sistema de visitas para 

escolas da Região e do País, fomentando deste modo visitas futuras por parte das famílias destes jovens. 

O factor pedagógico deverá ser primordial na estratégia a definir para a Pateira. Aliás, a criação de um 

Plano de Educação Ambiental é fundamental para o sucesso desta iniciativa (preconizado no já referido 

Plano de Acção para a Pateira). 

 

A este poderá ainda associar-se a criação de um Lagunário e Centro de Interpretação, onde poderão 

estar representadas todas as espécies e ecossistemas do sistema lagunar da Ria de Aveiro e da Bacia do 

Rio Vouga, constituindo-se este como elemento diferenciador e de grande capitalização turística e 

educativa, sendo estratégico para a criação de um mercado turístico para a Pateira. Para além destes 

aspectos, terá ainda que ser traçado um Plano de Gestão e Requalificação da Pateira, o qual terá que 

ter em atenção aspectos como a monitorização da fauna e flora e da qualidade ambiental do espelho de 

água, a criação de um sistema de levantamento e catalogação (SIG) dos habitats e o ordenamento 

cinegético da Pateira e zona envolvente (ZPE da Ria de Aveiro). 

 
A concretização de um projecto desta envergadura terá obviamente que partir da Autarquia e das juntas 

de freguesia de Fermentelos, Óis da Ribeira e Espinhel. Contudo, será necessário encontrar parceiros 

para a rápida concretização deste projecto, desde promotores privados até aos organismos centrais do 

                                                      
6 “Paisagens protegidas são áreas com paisagens naturais, semi-naturais e humanizadas, de interesse regional ou local, resultantes da 
interacção harmoniosa do homem com a natureza que evidenciam grande valor estético ou natural”(ICN, 2006). O estatuto de protecção de 
Paisagem Protegida permitirá uma gestão adequada / sustentável desta importante zona húmida. Neste contexto, merecem particular destaque 
as medidas de conservação e valorização da diversidade biológica, com particular incidência para a preservação dos habitats naturais e das 
espécies da fauna e flora das áreas da Rede Natura (mas também do Município). 
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Estado, como o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento da Regional do Centro (CCDRC), Administração da Região Hidrográfica 

do Centro (ARH) e todas as instituições relacionadas com a conservação da natureza e promoção do 

turismo, encontrando ainda financiamentos em programas da Comunidade Económica Europeia.  

 

A associar a estas medidas, importa referir o Polis da Ria de Aveiro, plano que se encontra já em 

marcha, e onde algumas das acções referidas anteriormente terão enquadramento dentro dos oito 

milhões de euros destinados à requalificação ambiental da Pateira de Fermentelos. Aliás, importa aqui 

destacar o Projecto de Desassoreamento da Pateira e também de toda a zona lagunar da Ria para 

permitir que esta seja navegável, como um projecto importante e fundamental ao nível deste programa 

que, no caso da Pateira, terá que necessariamente ser acompanhado pela construção de um açude que 

permita a retenção de águas nesta zona e a manutenção dos caudais ecológicos. 

 

Contudo, as intervenções ao nível do sistema hídrico não poderão apenas restringir-se à zona nascente 

do Concelho ou da Pateira. Os problemas associados ao fenómeno das cheias, nomeadamente na 

cidade de Águeda, são importantes e têm necessariamente que ser minimizados através de uma 

actuação efectiva sobre o sistema hídrico em presença. Para tal, será necessário concretizar as acções 

que foram identificadas pelo Instituto da Água em 2001, no estudo “Propostas de Intervenção com 

Carácter de Urgência para a Defesa contra as Cheias na Cidade de Águeda”. 

 

O desassoreamento do leito menor junto à cidade de Águeda e a consequente limpeza de material 

vegetal depositado no leito menor, o aumento da secção de vazão das pontes “do Miguel” e de Óis da 

Ribeira, a criação do by-pass ao Rio Águeda na zona da cidade homónima, a instalação de guardas 

opacas na margem direita da cidade de Águeda e muros de protecção ao lugar do Sardão e a 

construção da Barragem da Redonda (esta última também importante ao nível do abastecimento de água 

ao nível intermunicipal) são projectos fundamentais para se conseguir controlar o fenómeno das cheias e, 

cumulativamente, melhorar todo o sistema hídrico concelhio. 

 

No entanto, têm já sido realizados várias intervenções a este nível, desde a demolição da Ponte da Rata 

à construção do viaduto da Variante à E.N.333 e à regularização da Ribeira do Ameal, sendo necessário 
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continuar a apostar na protecção do sistema hídrico e na valorização do mesmo, para controlar as cheias 

e para criar espaços mais equilibrados e compatíveis entre a ocupação humana e a ocupação natural. 

 

5.2.4. Revitalização Agrícola 

 

Nas últimas décadas, tem vindo a verificar-se em todo o País um processo de abandono do sector 

primário, em particular no que à agricultura diz respeito. As razões para tal abandono são diversas, e vão 

desde a falta de rentabilidade económica da agricultura, à imigração e aos novos estímulos que as 

cidades oferecem à população, fazendo-a abandonar o mundo rural. O Concelho de Águeda não foi 

excepção, e tem registado ao longo das últimas décadas um abandono sucessivo da prática agrícola, a 

qual se foi tornando mais um complemento do rendimento familiar do que um modo de subsistência. 

 

Com a década de 90 dá-se uma alteração em relação à actividade agrícola portuguesa. Com a plena 

integração na Política Agrícola Comum (PAC), a qual iniciou o seu processo de transformação em 1992, 

Portugal começou a sofrer face ao aumento da concorrência externa sobre a agricultura portuguesa, com 

a consequente diminuição relativa dos preços agrícolas. Esta competitividade foi agravada pelo facto de 

não terem existido, ao longo de várias décadas, políticas eficazes de associação de agricultores como 

forma de garantir a constituição de áreas agrícolas economicamente sustentáveis e de dimensão 

comercial aceitável, especialmente na região norte, onde o pequeno cadastro das propriedades, a 

topografia e a existência de uma agricultura de pequena dimensão (ao contrário, por exemplo, do Alentejo 

e Ribatejo), foram elementos fundamentais para a “crise” que o sector hoje vive. 

 

Mais uma vez, sendo um Concelho do centro do País, Águeda não fugiu a esta realidade, não tendo sido 

capaz de manter as suas estruturas agrícolas tradicionais e torná-las rentáveis e sustentáveis 

economicamente, fixando parte da sua população a este sector. Aliás, para o Concelho, geograficamente 

bem divido em duas áreas, uma mais litoral e urbanizada e uma mais interior, ruralizada, o progressivo 

abandono do sector agrícola contribuiu para a desertificação sucessiva de diversas freguesias serranas, 

como Agadão e Macieira de Alcôba. Refira-se ainda que nem nas zonas mais litorais a prática agrícola foi 

suficientemente valorizada. Basta, para tal, ter em atenção o que sucedeu às várzeas do Concelho, 

outrora ricas em termos de culturas como o arroz, estando actualmente pouco exploradas ou 

abandonadas. 
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Por outro lado, o declínio do sector agrícola provocou desequilíbrios em termos ambientais e sociais. 

Com o abandono de muitas estruturas tradicionais agrícolas surgiu o avanço dos matos e da floresta sem 

qualquer tipo de cuidados em termos de ocupação, com consequências desastrosas em termos de 

incêndios. Cumulativamente, o desenraizamento das populações criou problemas de coesão social no 

Concelho e em especial nas freguesias mas interiorizadas, problemas que ainda hoje são possíveis de 

observar. É exactamente por estas razões que a revitalização agrícola surge como uma estratégia 

importante para o desenvolvimento do Concelho de Águeda, já que o seu concreto crescimento, 

contribuirá para o sucesso das linhas estratégicas associadas à coesão social e ao ambiente.  

 

Contudo, é importante perceber que o desenvolvimento e a sustentabilidade agrícola só poderão surgir a 

médio e longo prazos e terão que ser assentes num maior pendor qualitativo que quantitativo, por forma a 

tornar a agricultura mais rentável, respondendo aos desafios de competitividade que a Europa e o seu 

alargamento, com objectivos orçamentais exógenos no domínio agrícola, poderá originar, assim como 

aos princípios e desafios da PAC. Assim, propõe-se três estratégias que se consideram fundamentais 

para criar uma nova dinâmica em termos rurais: 

 Diversificação Agrícola; 

 Promoção do Potencial Empreendedor/Formação; 

 Reestruturação das Estruturas Agrícolas. 

 

O primeiro vértice estratégico proposto é a Diversificação Agrícola, que se deve entender como a 

necessidade de apostar em novas áreas agrícolas ou técnicas que não as actualmente em uso, sendo que 

aqui, claramente, o retorno às técnicas tradicionais e a criação de um mercado de agricultura biológica são 

caminhos a seguir. Tal implicará uma necessidade de alteração das mentalidades existentes por parte dos 

agricultores, já que a passagem para um sistema de agricultura biológica não se deverá restringir aos 

produtos hortícolas, devendo alargar-se à pecuária, já que esse é um dos fortes das freguesias mais 

rurais, o que implicará um período de adaptação e de possível diminuição da rentabilidade das 

explorações. 

 

Questões como a certificação do solo para a prática deste tipo de agricultura são essenciais e será 

necessário consciencializar os agricultores para os benefícios de tais acções e para a rentabilidade a 

médio prazo das mesmas, não esquecendo, contudo, a implícita necessidade de associação como forma 
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de resolver as questões de vizinhança do solo certificado, que poderão pôr em risco a sustentabilidade da 

agricultura biológica no Concelho. Será igualmente necessário apostar na certificação de produtos 

agrícolas fabricados com base nestas explorações agrícolas, sendo essencial que cada vez mais exista 

uma associação entre a produção e a manufacturação dos produtos. 

 

A implementação deste tipo de políticas agrícolas implica um apoio à criação de estruturas comuns a 

todos os agricultores que facilitem e tornem menos dispendiosa a prática agrícola, já que é importante 

notar que, apesar da rentabilidade elevada que se pode obter com os produtos biológicos, também é 

verdade que os seus custos de produção poderão ser elevados e a sua disponibilização no mercado não 

é, ainda, fácil. Assim, é essencial criar cooperativas de produtores ou espaços comuns de inter ajuda e 

venda. 

 

Nesta perspectiva, torna-se necessário criar estruturas, formas de financiamento e de formação aos 

agricultores, assim como condições para tornar conhecidos os produtos produzidos de forma natural no 

Município, já que sem o designado marketing, arma essencial para o sucesso das iniciativas nos nossos 

dias, poderá ser difícil a penetração inicial dos produtos no mercado global. 

 

Desta forma, um projecto que nos parece fundamental será a criação do designado Mercado dos 

Produtos Biológicos de Águeda (MPBA), que terá como função comercializar internamente os produtos 

cá produzidos, assim como dar a conhecê-los a quem pelo Município passa. Este mercado, cuja visita 

deverá passar a ser obrigatória nos roteiros turísticos do Concelho, e também da região, deverá ficar 

sediado na cidade de Águeda, já que é importante que este se realize no maior núcleo urbano do 

Concelho, como forma de ganhar notoriedade e de abranger o maior número de pessoas possível. No 

entanto, para além do mercado, será importante criar nalgumas das povoações cuja população activa no 

sector primário se associe à produção biológica, lojas destinadas apenas à venda deste tipo de produtos.  

Estas lojas permitirão que os locais de produção, nomeadamente nas freguesias mais serranas, possam 

ser visitados regularmente pela população ou por pessoas de outros concelhos que associem o passeio às 

compras, servindo até certo ponto de pólo de atracção para povoações que não apresentam elementos 

comerciais diferenciadores da envolvente. Na prática, a aposta neste tipo de rede de lojas deverá ser 

também uma aposta turística, uma vez que devidamente articuladas e publicitadas, e inseridas numa rede 

mais vasta de actividades, estas serão essenciais para as economias locais.  
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Aliás, começam também hoje a ser dados alguns passos neste sentido. É o caso das LITA – Lojas de 

Informação Turística e Ambiental, cuja rede começa agora a ser desenvolvida. A criação do conceito da 

LITA® assenta nas premissas da qualidade, inovação versus tradição, dinâmica, divulgação e 

modernidade, como eixos basilares a fomentar na potenciação dos recursos turísticos e ambientais do 

Concelho. Criada na base de um conceito de divulgação ambiental e turística diferente do modelo 

tradicional, a LITA® surge da necessidade de criar um espaço funcional e inovador que responda às 

necessidades do turista dos tempos modernos, disponibilizando-lhe quer informação actual e em tempo 

real, quer a possibilidade de este poder interagir com os saberes locais através da aprendizagem dos 

mesmos. Contudo, será igualmente um espaço onde se poderão vender produtos endógenos e artesanato 

local, desenvolvendo desta forma as economias locais e potenciando o mercado biológico7. 

 

Contudo, não se poderá igualmente abandonar a prática agrícola extensiva em locais onde esta apresenta 

condições para a sua rentabilidade, como poderá ser o caso das várzeas apostando-se, por exemplo, na 

reactivação de culturas como o arroz e o milho. No entanto, aqui terá que existir uma aposta clara na 

modernização das técnicas de produção e na sua mecanização, assim como uma aposta na criação de 

áreas agrícolas de dimensão significativa e de rentabilidade assegurada, o que apenas será possível com 

o reordenamento do espaço agrícola, como mencionada mais à frente, nas estratégias referentes à 

reestruturação dos espaços agrícolas. 

 

Por outro lado, a criação de um Centro Logístico Agrícola e Florestal será outra importante aposta do 

ponto de vista desta estratégia. Este centro deverá ter como função a recolha e despacho em termos de 

transporte dos produtos agrícolas e florestais produzidos no Concelho. Cumulativamente, este poderá 

apresentar um parque de maquinaria que poderá disponibilizar aos agricultores ou produtores florestais a 

um custo reduzido, evitando a aquisição desnecessária, e muitas vezes penosa economicamente, das 

mesmas. Por outro lado, este poderá adquirir, a custo mais reduzido, grandes quantidades de produtos 

necessários à prática agrícola e florestal e disponibilizá-los aos interessados a baixo preço. 

Este centro deverá ser constituído como uma associação de agricultores/produtores florestais. Em termos 

de localização, julga-se mais correcta a sua construção na zona nascente do Concelho, numa área 

relativamente central, em relação às zonas de produção, e com boas acessibilidades. Aliás, o centro de 

                                                      
7 Será importante que ao Mercado de Produtos Biológicos e às Lojas de venda de produtos biológicos seja associada uma marca. Esta solução, 
não sendo inédita, permitirá não apenas o controlo sobre os verdadeiros produtos biológicos do ponto de vista interno do Município, como será, 
simultaneamente, uma forma de dar a conhecer o Concelho e as suas potencialidades.  
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logística poderá ser reforçado pela presença de um pequeno Parque Empresarial Artesanal/Tradicional 

onde será possível efectuar a transformação de alguns produtos antes da sua saída do Concelho ou 

colocação no mercado.  

 

Contudo, para que a primeira linha estratégica tenha o devido sucesso, será igualmente necessário 

efectuar uma verdadeira Promoção do Potencial Empreendedor/Formação. Educar os agricultores e 

dar-lhes formação específica sobre as melhores técnicas, as práticas mais correctas e sobre a 

rentabilidade das culturas é o caminho a seguir e trará, a médio prazo, benefícios. Não valerá a pena 

apostar em novas áreas agrícolas se não se apostar na mudança das mentalidades e das formas de fazer. 

Por outro lado, é importante cativar os jovens para este sector da actividade, já que a maior parte da 

população que nele trabalha se encontra envelhecida. Apenas com os jovens se pode pensar num futuro 

para esta área. Para tal, será necessário criar incentivos, mesmo ao nível municipal, facilitar a fixação dos 

agricultores, efectuar descontos nas taxas de construção e criar fundos financeiros de apoio são acções 

extremamente importantes. Só assim será possível criar uma nova dinâmica em termos agrícolas. Para tal 

poderão, inclusivamente, ser estabelecidas parcerias com instituições públicas e ainda com as 

Universidades (como a de Coimbra, com a sua Escola Superior Agrária), as quais, em conjunto com o 

Município, poderão fornecer formação e, simultaneamente, criar projectos de investigação de novas 

culturas ou de novas práticas. 

 

Quanto à Reestruturação das Estruturas Agrícolas, esta surge como um dos aspectos mais importantes 

a ter em atenção na definição de uma estratégia agrícola. Tal como já foi referido anteriormente, com o 

sucessivo abandono do sector agrícola, as áreas anteriormente preenchidas por campos cultivados têm 

vindo a ser sucessivamente ocupadas com outro tipo usos, como a floresta e os matos e ainda, face a 

uma cada vez maior pressão urbanística, por construções. 

 

Na realidade, “na ausência de uma política sobre a estrutura do povoamento, tem proliferado, mesmo a 

coberto dos PDM, a habitação ao longo da estrada e dispersa nos campos, sem lógica urbana ou agro-

florestal” (PARDAL, 2002). Esta situação tem contribuído de forma clara para a deterioração dos espaços 

rústicos, que ao apresentarem composições diversificadas, exigem igualmente um tratamento sensível a 

essas composições.  

 



 

 

 

 
 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA – REVISÃO 

 GRUPO  DE TRABALHO  PDM                                                                                                                                                            MAIO 2010 
 

 

62 

No entanto, os PDM não têm tido em consideração estes aspectos e o PDM de Águeda, elaborado em 

1995, não foi excepção. Por outro lado, a deterioração da componente rural tem impactes significativos no 

sistema físico e no sistema hidrológico, com degradação para o ambiente em geral, já para não falar na 

sucessiva destruição de solo com capacidade agrícola acima da média, e que a própria Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) não tem conseguido preservar, apesar de ser esse o espírito da lei.  

 

Em Águeda, todas estas questões são prementes, sendo que a destruição e abandono das estruturas 

agrícolas se efectua por motivos diferenciados na zona interior e na zona litoral do Concelho. No litoral, a 

pressão urbanística tem conduzido a uma ocupação sistemática de solo arável e de boa qualidade com 

construções. Em oposição, na zona interior, os matos têm vindo a ser os principais responsáveis pela 

ocupação das áreas agrícolas que vão ficando vazias e abandonadas, muitas vezes junto a povoações 

onde, em tempos, representaram a última linha de defesa contra os fogos. Face a esta situação, torna-se 

essencial inverter este processo e proceder à reestruturação das áreas agrícolas, o que só poderá ser 

efectuado caso exista uma vontade em voltar a apostar nessa área. 

 

Neste campo, começam também a surgir iniciativas importantes. Os Projectos Integrados de 

Emparcelamento do Vouga e do Águeda, os quais se encontram a ser desenvolvidos pela Cooperativa 

Agrícola dos Lavradores de Águeda, em parceria com a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro (DRAPC), são passos importantes para a reestruturação das várzeas e para lhes conferir uma 

maior capacidade de exploração e produção. No entanto, e apesar do esforço que estes projectos 

representam em termos de agregação de parcelas e melhorias das condições para a prática agrícola, são 

ainda insuficientes, pelo facto de não serem ainda mais audaciosos, isto é, irem mais longe em termos de 

aumento da superfície média de exploração nestas áreas, reduzindo ainda mais o número de proprietários 

agrícolas, potenciando a criação de latifúndios. 

 

A criação de Zonas de Intervenção Florestal, já referidas anteriormente, poderá ser outro caminho a 

seguir em termos de aumento da capacidade de produção agrícola, especialmente se forem preparadas 

para receber animais em regime livre, sejam suínos, caprinos ou outros que se considerem adequados. 

Tal implicará uma ligação entre o sector agrícola e o sector florestal, actualmente muito pouco explorada. 

Contudo, os projectos de emparcelamento não têm que se centrar apenas nas áreas de maior dimensão 

do Concelho ou onde o cadastro é mais favorável. A adopção de pequenos projectos de emparcelamento 
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liderados pela Autarquia ou por associações de agricultores para os terrenos envolventes às aldeias 

serranas são importantes e contribuirão para a revitalização que se pretende efectuar. 

 

Por outro lado, será igualmente importante voltar a reanimar os assentamentos rurais, isto é, voltar a criar 

estruturas integradas entre o uso habitacional e o uso agrícola e florestal, permitindo que as edificações 

funcionem como unidades funcionais, evitando exageros do passado, com uma restrição excessiva em 

termos edificatórios nas áreas agrícolas o que conduziu, em muitos casos, ao abandono destas e à sua 

ocupação por incultos, com a consequente não exploração efectiva dos espaços com elevado potencial de 

produção.  

 

5.2.5. Potenciação energética e Valorização dos resíduos 

 

Nunca como no último século o consumo de energia foi tão elevado e aumentou de forma tão exponencial. 

À medida que as sociedades se foram tornando mais industrializada e as necessidades de consumo foram 

crescendo, tornou-se necessário produzir cada vez mais energia, quer através das fontes renováveis, 

quer, sobretudo, das fontes associadas aos combustíveis fósseis, como o petróleo ou o carvão. Contudo, 

as fontes energéticas mais utilizadas são finitas e têm custos significativos para o ambiente, já que o seu 

consumo é um dos principais responsáveis pela poluição e pelas alterações climáticas.  

 

De acordo com o Relatório CDP (Carbon Disclosure Project), o qual avalia as iniciativas referentes às 

alterações climáticas levadas a cabo pelas 500 maiores empresas mundiais8, o interesse sobre as 

alterações climáticas é cada vez maior e as empresas estão cada vez mais conscientes da sua 

necessidade de intervenção em termos energéticos e ambientais, sendo as energias renováveis o 

caminho a seguir. A falha no cumprimento do Protocolo de Quioto, referente às emissões de carbono a 

nível mundial, é um problema acrescido que importa resolver, criando novas orientações a nível 

energético, que terão que passar por tornar rentáveis e cada vez mais acessíveis as energias 

renováveis/alternativas. 

 

                                                      
8 Financial Times. 
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Acções como a “Renewables 2004"9 que reúnem representantes de empresas, de ONG, particulares e 

académicos, investigadores e representantes de governos, são importantes para a definição de objectivos 

a nível mundial relativamente a projectos para se contrariar o aquecimento global através da utilização 

das energias renováveis. O estabelecimento de desafios para fornecimento de energias renováveis a 1 

bilião de pessoas até 2015 são importantes de concretizar de forma mais eficaz que o Protocolo de 

Quioto. Neste contexto, a Europa é fundamental e Portugal deverá ter um papel activo. Os governos 

europeus acordaram em produzir 12% da energia a partir de fontes renováveis até 2010 e cerca de 20% 

até 2020, sobretudo como forma de tornar a Comunidade Europeia (CE) e a Europa menos dependente 

do petróleo, com a consequente diminuição dos impactos ambientais. A aposta passará então pelo 

empenho dos Estados Membros no desenvolvimento das energias renováveis e alternativas. 

 

Torna-se assim necessário desenvolver novas tecnologias e novas fontes energéticas, sobretudo para o 

sector industrial e automóvel, como o hidrogénio ou o BTL (biomass to liquid), sendo importante apoiar as 

empresas no desenvolvimento dessas fontes alternativas. Apoios como os do Banco Mundial para o 

financiamento das energias renováveis são importantes e têm vindo a crescer ao longo da última década, 

com um aumento significativo nos últimos 5 anos, onde subiram cerca de 20%. 

 

É neste contexto que Portugal terá que criar condições para a sustentabilidade energética, o que não se 

apresenta como sendo fácil, num País que importa a maior parte da sua energia, cerca de 85% do total 

que consome, sendo o petróleo a fonte que ocupa a maior fatia (cerca de 70%), muito por causa do sector 

dos transportes. Refira-se ainda que Portugal foi o País europeu que registou o maior aumento do 

consumo energético registou entre 1985 e 1998, cerca de 85% contra os 16% da média europeia, valores 

que tem vindo a manter-se mais ou menos constantes. 

 

Face a esta situação, é essencial inverter esta tendência e apostar fortemente no sector das energias 

renováveis e nos recursos endógenos, sejam eles hídricos, florestais ou climáticos. Se este é o desafio 

para Portugal, certamente que este é o desafio, a uma escala mais reduzida, para o Concelho de Águeda. 

 

É importante o Município repensar toda a sua estratégia energética e, antes de mais, definir a sua Matriz 

Energética de forma a identificar os consumos, as debilidades e as potencialidades de produção de 

                                                      
9 Conferência Internacional Para as Energias Renováveis 2004, que teve lugar entre 1 e 4 de Junho do ano referido, em Bonn, Alemanha.  
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energia, que permitam traçar o caminho para a sustentabilidade e para a independência económica. Neste 

contexto, num Concelho com uma componente industrial fortíssima, é essencial começar a envolver as 

empresas em processos de reconversão energética, mas também, na utilização dos seu “know-how”, 

sobretudo na área eléctrica, para o desenvolvimento de projectos de inovação para as energias 

alternativas/renováveis. Obviamente que o papel da Autarquia será preponderante a este nível, devendo 

ser esta a primeira a incentivar a utilização de novas formas de energia, começando pelos espaços e 

edifícios públicos, como forma de catalisar tais iniciativas e de diminuir os custos energéticos. Contudo, 

para tal, será essencial o estabelecimento de parcerias, especialmente com os concelhos vizinhos. 

 

A questão da potenciação energética está também cada vez mais ligada a outras questões como a 

valorização dos resíduos que a sociedade, em geral, produz. Com a evolução das sociedades e com o 

advento da revolução industrial, a massificação dos produtos manufacturados tornou-se uma realidade. As 

exigências das sociedades, em relação aos bens de consumo rápido, aumentaram drasticamente no 

último século e, em especial, nas últimas décadas. Tal conduziu a um aumento significativo da quantidade 

de resíduos produzidos pelo Homem, sólidos e líquidos, aumento este que contribuiu, de forma drástica, 

para a poluição cada vez maior do Planeta e dos seus recursos, uma vez que durante décadas a política 

de tratamento dos mesmos foi praticamente inexistente. Só a partir da década de 60 do século passado 

começaram a surgir as primeiras preocupações a este nível, e começou a pensar-se na necessidade de 

tratamento dos resíduos como forma de melhorar a qualidade ambiental do Planeta. 

 

Portugal seguiu igualmente esta tendência, sendo que a produção de resíduos tem vindo a aumentar, com 

especial destaque para os resíduos sólidos urbanos (RSU) (em 1991 a capitação por habitante era de 

1200g/hab/dia, subindo em 2005 para 1240 g/hab/dia), sucedendo o mesmo para os resíduos industriais e 

perigosos e ainda para os resíduos hospitalares. Esta situação leva à necessidade de começar a tomar 

rapidamente uma atitude em relação aos resíduos. Nesta perspectiva, torna-se essencial olhar para os 

resíduos como uma mais-valia económica e não apenas como um custo. A sua utilização em termos de 

reciclagem para a criação de novos produtos é uma estratégia fundamental. 

 

Nesta óptica, torna-se essencial continuar a apostar na reciclagem e na valorização ambiental e 

económica dos resíduos. No entanto, para que tal seja possível, é essencial que todo o sistema de recolha 

dos mesmos seja modernizado e adaptado às novas necessidades, assim bem como sejam efectuadas 
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campanhas de sensibilização para a população em geral como forma de criar uma consciência comum 

sobre a necessidade de reduzir, reutilizar, reciclar e responsabilizar. A aposta em áreas como a reciclagem 

de óleos e matérias gordurosas, de embalagens de plástico e metal, de resíduos animais e florestais são 

áreas que importa potenciar e a utilização dos resíduos de vários tipos como fonte de energia é essencial 

e decisiva para o crescimento das energias alternativas. 

 

Tendo em conta o referido, surgem então cinco linhas estratégicas fundamentais: 

 Promoção das Energias Alternativas/Renováveis; 

 Aumento da Eco-eficiência; 

 Promoção da Educação Ambiental/Energética; 

 Valorização Energética dos Resíduos; 

 Reestruturação do Sistema de Recolha e Tratamento de Resíduos.  

 

A Promoção das Energias Alternativas/Renováveis surge como uma estratégia essencial dentro da 

Potenciação Energética e visa, sobretudo, a necessidade de criar condições e aplicar investimentos na 

criação de formas de energia ou de modos de produção de energia que resultem, simultaneamente, numa 

redução do consumo energético e numa melhoria das condições ambientais. Nesta perspectiva, são várias 

as áreas onde o Município deverá apostar e que decorrem de dois factores: das suas potencialidades 

naturais e do seu poder industrial. 

 

Em primeiro lugar, no que concerne à aposta na utilização nos recursos naturais, um dos projectos 

fundamentais a este nível é o aproveitamento da extensa rede hídrica para a criação de uma Rede de 

Mini-Hidrícas10 para produção de energia eléctrica. Existem já alguns estudos a este nível, 

nomeadamente para o aproveitamento da rede de azenhas e açudes existentes no rio Águeda11, tendo 

sido identificados cerca de 31 azenhas e açudes os quais, devidamente potenciados e recuperados, 

                                                      
10 Refira-se que, em termos gerais, as mini-hídricas/micro-hídricas são centrais, de potência inferior a 10 MW e 1 MW respectivamente (valores de 
referência em Portugal), média e alta queda e pequeno caudal, as quais se enquadram nas características existentes nas azenhas e açudes do sistema 
hídrico de Águeda onde poderão ser instaladas. Assim, e para o caso das micro-hídricas, que são aquelas que apresentam maior apetência para serem 
instaladas em Águeda, e que têm capacidade de produção entre 200 W e 1 MW (coluna mínima de água de 1,5 m e 35 l/s de caudal), poder-se-á ter, 
em caso de recuperação integral das mesmas e de funcionamento em regime permanente e simultâneo, cerca de 30 MW, com a vantagem de estas 
instalações permitirem que a electricidade chegue às habitações com a corrente estabilizada a 220 V. Esta produção poderá ser suficiente para 
abastecer algumas das povoações serranas, já que se se tiver em conta que uma habitação consome anualmente cerca de 3500 kW/ano, estará a 
falar-se de centenas de habitações na zona serrana abastecidas por este meio, com custos mais reduzidos. 

11 Rovira, João; 1999, Recuperação e Protecção Ambiental do Rio Águeda e Afluentes, Draot-c, Coimbra. 
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poderão ser utilizados para produzir energia eléctrica em rede ou localmente, abastecendo povoações 

junto a estes, ou complementando os consumos energéticos das mesmas. 

 

Refira-se ainda que a recuperação destas estruturas (azenhas e açudes) poderá ter impactos ao nível da 

regularização do caudal do rio e irá permitir controlar as cheias na zona central do Concelho. Por outro 

lado, terá ainda vantagens do ponto de vista agrícola, já que retenção de águas permitirá a rega dos 

terrenos de cultivo envolventes, sobretudo com a valorização das culturas de regadio. Cumulativamente, a 

recuperação de azenhas, açudes e inclusivamente moinhos, permitirá ainda potenciar o mercado turístico 

no interior do Concelho, podendo inclusivamente criar-se um percurso por estes locais e associar-lhes 

outro tipo de equipamentos que potenciem a sua visita. 

 

Aliás, o potencial hídrico acaba por estar já assumido através dos projectos previstos no Pacto para a 

Competitividade e a Inovação Urbanas do Baixo Vouga12, onde Águeda surge com um projecto-piloto 

de eficiência hídrica, o que mostra o potencial existente no Concelho. Aliás, esse mesmo potencial 

estende-se a outras áreas associadas às energias renováveis. O próprio pacto refere projectos-piloto na 

área da eficiência energética, mencionado mais adiante. 

 
Ainda neste campo, e a uma escala intermunicipal, será importante a criação de uma Central de 

Biomassa do Baixo Vouga (CBBV). A biomassa tem-se apresentado como uma das mais viáveis fontes 

de energia alternativa aos combustíveis fósseis e o seu aproveitamento é tão lato, que permite gerar 

energia eléctrica e, simultaneamente, combustíveis automóveis, como o BTL. A produção de energia a 

partir de biomassa poderá ser efectuada com base em resíduos diversos, desde os agrícolas, até aos 

florestais. No primeiro caso, espécies como a batata, o milho, o trigo, o centeio e a cevada podem ser 

utilizados. Por outro lado, a utilização dos resíduos agrícolas poderá ser importante para a revitalização do 

sector agrícola, já que poderá implicar o aumento de rentabilidade das explorações, permitindo manter 

alguns assentamentos rurais que, doutra forma, poderão estar comprometidos. No caso dos resíduos 

florestais, poderão ser utilizados essencialmente os matos rasteiros ou os resultantes da limpeza das 

zonas florestais. A utilização dos resíduos florestais deverá ser uma medida de ampla abrangência, já que 

contribuirá não apenas para a produção de energia, mas também para a limpeza das matas, e como tal, 

                                                      
12 A criação do Pacto para a Competitividade e a Inovação Urbanas do Baixo Vouga tem por objectivo a apresentação de uma candidatura ao 
Instrumento de Política “Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação”, inscrito no Eixo 2. – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas 
Urbanos, do Programa Operacional Regional do Centro e assenta num processo estruturado de cooperação entre municípios, entidades públicas e 
entidades privadas que se propõem elaborar e implementar em comum um Programa Estratégico de desenvolvimento urbano centrado nos factores 
territoriais de competitividade e inovação. 
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para melhorar as condições de segurança contra os incêndios florestais. Na realidade, a extensa mancha 

florestal serrana de Águeda é excelente para fornecer biomassa para produção de energia. Aliás, a 

constituição de ZIF, será importante neste contexto, já que estas áreas deverão ter um tratamento cuidado 

e, como tal, contribuir para a geração da massa florestal para valorização. 

 

No entanto, é importante ter em atenção que a rentabilidade para a criação de uma central deste género 

passa obrigatoriamente pela grande disponibilidade de matéria para queima, pelo que terá que existir 

uma associação com os concelhos limítrofes para conseguir retirar rentabilidade de uma iniciativa como 

esta. Aliás, dado o facto de a criação deste tipo de equipamentos estar dependente da autorização 

governamental, é essencial juntar vontades a este nível. 

 

Contudo, a implementação deste tipo de projectos terá que assentar numa base sólida relativamente ao 

transporte da matéria-prima, já que esse será um dos aspectos essenciais para o sucesso. Segundo 

diversos especialistas, o elevado custo de transporte da matéria-prima florestal (ou outra) poderá 

inviabilizar o sucesso deste tipo de empreendimentos, já que o custo tonelada se poderá cifrar na central 

em 25€, pelo que o pagamento por tonelada ao produtor terá que rondar os 35 €. Outra questão prende-

se com o equilíbrio biofísico das áreas florestadas, onde a excessiva exploração da matéria vegetal, num 

dado espaço, poderá acarretar consequências ao nível do empobrecimento dos solos que importa 

acautelar. 

 

Por outro lado, a utilização das condições favoráveis da orografia e do clima para implementação de 

Parques Eólicos é essencial para que o fornecimento de energia seja feito de forma mais económica. A 

somar a este poder-se-á efectuar uma aposta forte ao nível da energia produzida através de Sistemas 

Fotovoltaicos, os quais se apresentam como soluções rápidas, económicas e relativamente fáceis de 

aplicar já hoje em dia, sendo por isso importantes numa política de potenciação das energias alternativas 

no Concelho. 

 

Um outro projecto que parece importante de ser desenvolvido diz respeito ao Sistema Integrado de 

Biogás (SIB). Este sistema de geração de energia eléctrica ou térmica com base no resíduo animal, 

doméstico, urbano ou industrial, encontra no Concelho de Águeda potencial endógeno para ser 

implementado, sobretudo se associado ao sector agrícola, já que a agro-pecuária é uma das actividades 
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fortes. O biogás resultante destas explorações agro-pecuárias poderá ser utilizado nas residências do 

Concelho, sobretudo as mais próximas dos locais de produção. Por outro lado, após a produção do 

biogás, os resíduos sobrantes poderão ser utilizados como fertilizante orgânico nas explorações agrícolas 

vizinhas. 

 

Contudo, para que este sistema funcione, será necessário criar uma rede em todo o Concelho de 

geradores anaeróbicos, localizados de forma estratégica em áreas com maior produção animal, 

desenvolvendo-se assim um sistema integrado, evitando o transporte de matérias por grandes distâncias, 

com os impactos ambientais e económicos que tal poderá significar. Obviamente que uma estratégia como 

esta implicará a iniciativa da Autarquia, com a colaboração do Ministério da Agricultura e ainda com 

empresas com experiência nesta área, podendo também recorrer-se às universidades no apoio ao 

desenvolvimento técnico das soluções adoptadas. As mais-valias a médio/longo prazos serão 

significativas, não apenas do ponto de vista energético e ambiental, como também do ponto de vista 

económico para os agricultores. 

 

Por outro lado, será igualmente importante desenvolver a capacidade e o “know-how” das empresas de 

Águeda com vista ao desenvolvimento de sistemas de produção mais eficientes ou adaptados aos novos 

desafios energéticos, não esquecendo a necessidade de desenvolvimento de combustíveis alternativos, 

como o BTL, o biodiesel ou o biogás. Para tal, será necessário criar incentivos e apoiar os empresários 

quer na pesquisa, quer na candidatura a fundos comunitários ou previstos no QREN para este tipo de 

acções. 

 

O desenvolvimento de técnicas de produção ou de novas fontes energéticas poderá também criar todo um 

subsector industrial no Concelho que poderá conduzir a uma especialização do mesmo e à posterior 

criação de um cluster energético que em muito beneficiaria a economia local e ajudaria à reconversão do 

tecido produtivo. Aliás, de acordo com as orientações estabelecidas na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 169/2005, de 24 de Outubro, que aprovou a Estratégia Nacional para a Energia, e no Plano 

Tecnológico, considera-se prioritária a criação de um cluster industrial de apoio ao sector das energias 

renováveis. 
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Não se pode, contudo, esquecer nesta problemática o consumo energético das famílias e as técnicas de 

construção dos edifícios que deverão ser melhoradas com vista à redução dos consumos de energia. É 

pois desta preocupação que surge a segunda estratégia: o Aumento da Eco-eficiência. Estima-se que, a 

nível europeu, o desperdício/perda energética ronde os 20%, o que a ser reduzido teria benefícios 

económicos e ambientais significativos. 

 

Estas perdas surgem não apenas da utilização desnecessária das diversas fontes energéticas, como 

também da baixa eficácia de muitos equipamentos ou do facto de as construções não estarem dotadas de 

sistemas de poupança energética ou serem construídas sem essa preocupação, o que sucedeu em 

Portugal ao longo de muitas décadas. 

 

Por outro lado, “Numa altura de recessão económica, com um decréscimo do Produto Interno Bruto 

durante alguns meses, Portugal apresenta uma situação inédita – de acordo com resultados preliminares 

anunciados recentemente em várias conferências, o consumo de energia entre Janeiro de 2002 e Janeiro 

de 2003 aumentou mais de 8%. Portugal, que já era o País europeu com pior desempenho em termos de 

intensidade energética, vê-se assim numa situação ainda mais grave; a intensidade energética é um 

indicador do consumo de energia em relação ao PIB, significando assim que estamos a consumir muito 

mais energia face ao desenvolvimento económico que apresentamos. Por outras palavras, estamos a 

desperdiçar cada vez mais recursos e energia. (…)” (Spínola, 2003). Águeda não foge a este cenário e 

terá de ter, como tal, uma política activa, uma vez que apenas valerá a pena apostar nas energias 

renováveis ou alternativas se existir simultaneamente uma política de aumento da eficiência energética. 

 

Aliás, o papel da Autarquia será fundamental a este nível, já que poderá criar, em termos construtivos, 

condições específicas nos regulamentos municipais com vista ao aumento da eficiência energética, um 

pouco no seguimento do referido no Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril, que obriga a que as novas 

construções tenham painéis solares como forma de reduzir o consumo energético. Por outro lado, a 

implementação nos espaços públicos de sistemas de iluminação fotovoltaicos ou a utilização da energia 

solar para aquecimento de edifícios públicos, tal como piscinas, é essencial. 

 

Neste campo começam também já a surgir projectos no Concelho de Águeda, que devem ser 

catalisadores de outras iniciativas. A utilização de tecnologia LED (light-emiting diode) em iluminação 
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pública em projectos-piloto, com ganhos significativos em termos de consumos energéticos e em termos 

urbanísticos, assim como os projectos de Certificação Energética de edifícios municipais, de onde se 

destaca o edifício dos Paços do Concelho, ou as Piscinas Municipais, são exemplos a replicar e a 

transvazar para todo o edificado. 

 

Por outro lado, nenhuma das medidas atrás referidas será verdadeiramente implementada sem a devida 

formação e educação da população, pelo que a terceira estratégia passará pela Promoção da Educação 

Ambiental/Energética. Assim, é essencial educar a população em geral, dando-lhe a conhecer as 

vantagens económicas e os benefícios em termos ambientais da adopção de soluções energéticas 

alternativas e de comportamentos mais sustentáveis ambientalmente. Esta promoção deverá ser 

efectuada desde logo através das camadas mais jovens, começando nas escolas, podendo depois ser 

alargada a uma plataforma mais vasta com a criação de publicações sobre o assunto, ou abrangendo 

diversos assuntos importantes do ponto de vista ambiental (são exemplos os Guias de Boas Práticas: Os 

Cidadãos e a Sustentabilidade; As Escolas e a Sustentabilidade, As Empresas e a Sustentabilidade). Têm 

sido várias as iniciativas do Município a este nível, desde a já referida Agenda 21 Local de Águeda, a 

acções de formação e sensibilização pontuais sobre estas matérias. 

 

Contudo, e apesar de tudo o que foi referido anteriormente, o primeiro passo terá que passar pela 

elaboração da Matriz Energética do Concelho e pelo Plano de Desenvolvimento e Sustentabilidade 

Energética do Concelho, os quais estão já elaboração e que permitirão perceber quais os problemas e os 

potenciais energéticos existentes, bem como as acções a tomar. 

 

A matriz atrás referida deverá igualmente ter em consideração a Valorização Energética dos Resíduos 

que, como o nome indica, diz respeito ao aproveitamento dos resíduos de diversa ordem como forma de 

gerar energia. A utilização de materiais de origem orgânica para a produção de biogás, ou de biomassa 

para produção de electricidade ou aquecimento, tal como já foi mencionado atrás no Sistema Integrado de 

Biogás, são caminhos que importa trilhar como forma de reduzir o custo de eliminação dos resíduos e da 

produção de energia, com implicações óbvias na melhoria ambiental do Concelho. Tal implicará uma 

necessidade de alteração das mentalidades existentes por parte dos consumidores em geral e das 

empresas em particular, as quais poderão desempenhar um papel preponderante neste processo, 
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reconvertendo as suas formas de produzir com base no resíduo ou no subproduto umas das outras, indo 

de encontro à criação de uma economia de aglomeração. 

 

Neste campo, um projecto como a RIRPA – Rede Interna de Reciclagem e Produção Ambiental é algo 

em que importa apostar. A floresta é um dos principais recursos de Águeda. A indústria é o seu motor de 

desenvolvimento. Estes dois conceitos estiveram desde sempre de costas voltadas e, durante muitos 

anos, assumiu-se que a única componente industrial da floresta era a da madeira de produção. À conta 

desta situação, a mancha florestal foi-se massificando com o eucalipto face ao seu elevado rendimento, 

criando toda uma economia local dependente deste. 

 

Contudo, os novos paradigmas de desenvolvimento caminham no sentido da economia dos recursos 

finitos e de valorização dos recursos naturais e da reciclagem de produtos. Neste contexto, num Concelho 

com as potencialidades em termos florestais e industriais como o de Águeda, importa começar por fazer a 

ponte e criar toda uma nova economia baseada naquilo que a natureza fornece. Assim, e tal como já 

mencionado, é importante apostar em empresas para processamento da biomassa, recurso abundante em 

Águeda, ajudando o Concelho a tornar-se auto-suficiente em termos energéticos ou em novas áreas da 

madeira de produção, com a manufacturação de aglomerados para queima doméstica, entre outras. Tal 

situação ajudará não só a renovar e manter limpa a floresta, com consequências óbvias em termos de 

incêndios e das cheias, como permitirá criar todo um novo subsector de actividade industrial para onde 

algumas indústrias se poderão virar. 

 

Contudo, a questão da economia ambiental não se prende apenas com o aproveitamento dos recursos 

florestais e naturais. É igualmente importante criar uma rede de empresas a funcionar numa economia de 

aglomeração no que aos subprodutos, aos resíduos e à reciclagem diz respeito. É importante perceber 

que aquilo que é resíduo ou subproduto para uma determinada empresa poderá ser matéria-prima para 

outra, tornando-se necessário reforçar este ciclo e criar dinâmicas internas com base neste conceito. 

 

Por último, e relativamente à estratégia referente à Reconversão do Sistema de Tratamento e Recolha 

de Resíduos, é importante perceber desde logo que não valerá a pena definir projectos para 

aproveitamento dos resíduos se não existir uma recolha e selecção correcta dos mesmos e o seu 

encaminhamento para os locais apropriados de tratamento. Nesta perspectiva é essencial optimizar a 
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recolha selectiva, actualmente efectuada no Concelho pela ERSUC (Resíduos Sólidos do Centro, SA), 

tornando-a mais abrangente e eficaz. 

 

Assim, será importante apostar numa gestão de fluxos, e criar estruturas que apoiem esta gestão. A 

construção de um Ecocentro revela-se importante devendo ser encarado como o ponto central da 

estratégia de gestão dos resíduos destinados à reciclagem ou reutilização, e deverá aceitar artigos tão 

diversos como o cartão, papel, pneus, metal, pilhas, equipamentos eléctricos, encaminhando estes últimos 

para os locais indicados de destruição. Contudo, a criação de um equipamento deste género implica uma 

localização relativamente central e que o torne acessível quer em termos de tempo, quer em termos de 

custos, à população em geral e às empresas em particular, já que os volumes de resíduos destas poderão 

ser maiores e, como tal, ter um custo de transporte mais significativo. 

 

Paralelamente, a definição de estratégias baseadas na componente de reaproveitamento é essencial. 

Acções como a devolução dos produtores e distribuidores de materiais que poderão voltar a ser utilizados, 

mesmo sem reciclagem (caixas de fruta, por exemplo) é outro caminho a seguir. Este mesmo tipo de 

iniciativas pode ser aplicado a matérias muito específicas, como os resíduos da construção civil. Aliás, a 

execução de um Parque de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) surge como um projecto 

importante de desenvolver. A construção civil é uma das componentes económicas mais fortes da 

economia do País e igualmente de Águeda. Esta tem vindo a registar flutuações, com tendência para o 

decréscimo nos últimos anos, face aos excessos de alojamento e à diminuição das obras públicas. 

Contudo, este é um dos sectores que produz um volume significativo de resíduos, embora em Portugal 

não existam estimativas credíveis sobre o total dos mesmos e o seu tratamento. Na Europa estima-se que 

cerca de 50% dos resíduos deste género são tratados, e a tendência será para o seu aumento, tendência 

essa que o País deverá seguir. 

 

Aliás, é perfeitamente visível que existe um volume significativo de resíduos da construção que são 

abandonados de forma mais ou menos aleatória ao longo das matas nacionais e do Concelho de Águeda, 

com consequências óbvias para o ambiente e para a paisagem. As escorrências provocadas por este 

depósito de materiais são muitas vezes significativas e prejudiciais para a fauna, flora e para os aquíferos. 

Exemplo disso é a situação que se regista na zona das Almas da Areosa, em Aguada de Cima. Assim, é 

essencial construir um local para deposição temporária deste tipo de resíduos até à sua reutilização ou até 
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a sua eliminação final, ao qual deverá ser associada uma unidade de britagem móvel para o tratamento 

primário dos resíduos. Quanto à construção de um ou mais parques deste género, esta poderá ficar a 

cargo da Autarquia, de privados ou de uma parceria pública/privada. Aliás, a sustentabilidade económica 

destes parques é um aspecto essencial para o seu sucesso, pelo que a criação de projectos com parceiros 

privados e com outros municípios favorece a sua gestão e permite que os mesmos tenham um fluxo 

contínuo de resíduos que torne rentável e útil a sua existência. 

 

Para além destes projectos, importa potenciar outros que começam agora a dar os primeiros passos. É o 

caso da Rede de Recolha de Óleos Alimentares Usados / Central de Reconversão (ROAU), a qual se 

encontra a ser desenvolvida em parceria entre a Autarquia e a Portary – Gestão de Resíduos S.A. e que 

visa a recolha e valorização dos óleos usados do Concelho. Contudo, poder-se-á ir mais longe e produzir 

biodisel que, em primeiro lugar, poderá abastecer os veículos camarários e, numa fase posterior, ser 

disponibilizado ao público em geral, o que será importante para o sucesso desta iniciativa. Por outro lado, 

o Centro de Compostagem poderá ser outro projecto importante para a valorização dos resíduos 

orgânicos concelhios. Assim, a valorização desses resíduos orgânicos com vista à sua transformação em 

composto fertilizante para a utilização agrícola ou outra é essencial, e só poderá ser obtida a uma escala 

considerável. Este Centro de Compostagem deverá receber produtos e resíduos agrícolas, assim bem 

como resíduos florestais e de indústrias conexas, e ainda a parcela dos RSU com capacidade de 

utilização. 

 

Por outro lado, será imprescindível colocar as novas tecnologias ao serviço do tratamento dos resíduos. A 

criação de uma Sistema de Informação Geográfica de Resíduos como arma fundamental de gestão dos 

mesmos parece-nos ser essencial e uma aposta a fomentar pelo Município ou pelos principais actores. 

 

5.2.6. Reestruturação do Modelo de Ordenamento 

 

Tal como no resto do País, também o desenvolvimento urbano no Concelho foi-se realizando, sobretudo 

no último século, através de um povoamento linear, ao longo das estradas nacionais e municipais 

(embora partindo, de início, de pequenos aglomerados distribuídos pelo território). O povoamento, 

contudo, foi-se alterando, os espaços intersticiais no interior dos quarteirões (até certa altura vazios) 
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começaram também eles a registar ocupações, nem sempre devidamente articuladas com a envolvente e 

apoiadas numa lógica fundiária, cujos padrões se alteraram. 

 

Nalguns casos, esta alteração das formas organizacionais presentes no território conduziram a uma 

perda de urbanidade (CEIDET, 2001), consequência de uma desqualificação dos espaços urbanos e, 

inevitavelmente, das vivências destes, muitas vezes agravadas pela falta de equipamentos e infra-

estruturas de apoio às populações. Essa ligação foi agravada ainda por uma característica muito 

particular, a enorme pressão industrial que o Concelho sentiu no século XX e que se traduziu num 

crescimento “desregrado” das unidades industriais que pontearam o Concelho, provocando um elevado 

grau de dispersão e de desordenamento industrial (CEIDET, 2001), o que conduziu a problemas de 

promiscuidade entre a função industrial e a residencial, de vizinhança e ambientais. 

 

Esta dispersão teve ainda impactos em termos das infra-estruturas básicas e viárias, sendo que o PDM 

elaborado em 1995, ainda em vigor, contribuiu para o dispersar e para os elevados custos de gestão das 

mesmas, sendo necessário repensá-las e garantir uma mais eficaz gestão das existentes, a par com as 

novas a construir. 

 

Por outro lado, nos últimos anos assistiu-se a um aumento da especulação fundiária no Concelho, a qual 

tem provocado situações significativas de perda de investimento, sobretudo ao nível industrial (que o 

Município não foi capaz de contrariar, nas últimas décadas, não tendo criado áreas de génese municipal 

destinadas às empresas), e ainda de perda de população, já que o custo da habitação no Concelho 

supera largamente o dos vizinhos. Face ao referido, surgem como sub-estratégias: 

 Combate à Especulação Imobiliária / Política de Solos; 

 Requalificação de Infra-estruturas e Equipamentos; 

 Qualificação Urbana. 

 

No que se refere ao Combate à Especulação Fundiária, a qual é fulcral para o crescimento do Concelho 

de Águeda, a sua concretização passará inevitavelmente pela adopção de toda uma nova política de 

solos, onde a preponderância recairá sobretudo na constituição de áreas urbanas e industriais de cariz 

municipal que permitam a disponibilização, aos empresários e à população, de terrenos a custos 
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controlados e que possibilitem, em última instância, o crescimento da população, fixando muitos dos 

trabalhadores que todos os dias passam as fronteiras do território para aí trabalharem. 

 

Uma acção fundamental a este nível prende-se, tal como foi mencionado, com a política que a Autarquia 

se encontra já a desenvolver para o Solo Industrial, nomeadamente a criação de Áreas Empresariais de 

Génese Municipal13, os quais vão permitir evitar a especulação fundiária a que se assiste actualmente 

nos espaços industriais concelhios. Contudo, esta política deve igualmente alargar-se a outras áreas, 

nomeadamente em termos habitacionais. Neste campo, a Autarquia tem vindo a desenvolver ao longo 

dos anos alguns loteamentos municipais, em várias freguesias do Concelho, os quais, contudo, pecam 

pelo facto de serem em número e dimensão reduzida, pelo que o seu efeito no mercado de solos tem 

sido pouco significativo. Contudo, esta apresenta-se como uma política a seguir e que importa estimular, 

numa perspectiva não só de regulação do mercado fundiário, mas também como uma medida de índole 

social importante para as famílias. 

 

Por outro lado, a Autarquia tem também vindo a desenvolver acções indirectas de combate à 

especulação imobiliária, através dos incentivos à regeneração dos prédios urbanos abandonados, ou 

degradados. Este processo tem passado por parcerias com empresas privadas com vista a facilitar o 

fornecimento de materiais para a requalificação do edificado aos proprietários. Tal situação permite não 

apenas incentivar os proprietários a melhorar os seus prédios, potenciando a regeneração urbana, como 

permite também evitar o seu abandono e, consequentemente, a exigência de mais solo para edificação 

para novas construções, diminuindo indirectamente os fenómenos especulativos. 

 

Quanto à Requalificação das Infra-estruturas e Equipamentos de Utilização Colectiva, é importante 

efectuar uma avaliação da situação existente. Em termos de infra-estruturas, importa, desde logo, efectuar 

uma análise do sistema viário. Em primeiro lugar, é essencial repensar todo a malha viária existente, 

hierarquizá-la e efectuar a sua devida interligação com o tecido urbano, contribuído para a nuclearização 

dos aglomerados urbanos. Esta interligação com o tecido urbano terá que, obviamente, ter em conta 

aspectos como a dimensão transversal das vias, o tipo de veículos a que se destinam e a sua adequação 

às questões da mobilidade condicionada ou às formas suaves de mobilidade. 

                                                      
13 Para além do Parque Empresarial do Casarão importa também referir o Parque Empresarial da Giesteira Norte, assim como as acções que o 
Município tem desenvolvido junto dos proprietários dos terreno inseridos nos espaços industriais consignados no PDM de 1995, a fim de, 
conjuntamente com estes, infra-estruturar os mesmos através de mecanismos perequativos de cooperação, por forma a disponibilizar lotes 
industriais infra-estruturados a preços acessíveis. 
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Será essencial que a malha urbana não surja como um “negativo” do edificado e vice-versa, mas sim que 

seja devidamente articulada com este em termos de escala e de carga, contribuindo para criar uma 

coerência formal que ajude a qualificar os aglomerados. Neste contexto, será importante a execução de 

projectos de requalificação de algumas vias estruturantes que atravessam os aglomerados, como sucede 

na própria sede do Concelho, onde a Reconversão da Estrada Nacional nº1 assume um papel 

preponderante para a qualificação da cidade. Esta mesma situação extravasa para outras áreas da cidade, 

como no caso da Requalificação da EN 333, com a eventual conclusão da variante à mesma até Perrães. 

 

No entanto, o grande desafio em termos de infra-estruturas viárias para Águeda passa pelas ligações 

intra-concelhias e supra-municipais. No primeiro caso, e tendo em conta que Águeda é um Concelho 

extenso, com um território afastado e diverso, torna-se essencial melhorar as ligações rápidas entre toda 

as freguesias, e entre estas e os principais eixos viários que atravessam ou que se encontram previstos 

para o Concelho. Tal não significa, nalguns casos, que tenham necessariamente que ser estabelecidas 

ligações totalmente novas, sendo que, nalguns casos, o mais importante será reavaliar as existentes, 

como nos casos da Variante a Belazaima do Chão, Variante à Trofa, Variante de Arrancada, Via de 

Cintura Externa14 à cidade de Águeda ou da Variante de Aguada de Cima. Será também necessário 

criar novas acessibilidades a esta escala, como a ligação entre o Carvalhal e a A 25, ou a possível 

construção de uma Via Longitudinal Interior ao Concelho, a qual deveria efectuar a ligação vertical entre 

todas as freguesias interiores e a A 25 e a EN 1/IC 2. 

 

No segundo caso, e talvez seja o maior desafio para Águeda, será necessário tornar reais algumas das 

ligações supra-municipais que reposicionem Águeda em termos nacionais. Fala-se das ligações a Aveiro, 

Coimbra e Porto e, necessariamente, da Ligação Aveiro-Águeda e da Duplicação do IC 2. Estas duas 

infra-estruturas viárias, tal como já foi largamente referido, são essenciais do ponto de vista da 

acessibilidade ao Concelho e catalisadoras do seu desenvolvimento socioeconómico, sendo por isso 

mesmo fundamental a sua construção. Por outro lado, poderá ser essencial que o projecto do Itinerário 

Complementar 35 seja ajustado de forma a atravessar a zona interior do Concelho de Águeda, 

efectuando uma possível ligação a Coimbra, não terminado na A 25 como previsto. 

                                                      
14 A execução desta via revela-se importante do ponto de vista de circulação interna no Concelho, efectuando esta a ligação entre os três espaços 
industriais de maior relevância do Concelho (Espaço Industrial da Giesteira e Espaços Industriais EN1-Sul e EN1-Norte), com ligações à EN333, à 
EN1 ao IC2 e ainda à futura via de ligação Aveiro-Águeda. 
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Contudo, a questão do sistema viário não se esgota apenas na execução de infra-estruturas de circulação. 

Desde há longa data que se considera fundamental a construção de um Centro Coordenador de 

Transportes – CCT, já que o existente está já desactualizado (mesmo com as obras de beneficiação 

realizadas, pela sua localização, não consegue responder aos desafios que se colocam de futuro), sendo 

essencial a construção de uma nova estrutura que efectue uma coordenação eficaz do transporte rodoviário 

e que, se possível, possibilite a ligação ao transporte ferroviário. A este CCT poderá eventualmente somar-se 

a criação de uma sistema mais eficaz de transportes públicos, o qual está já a ser desenvolvido pelo 

Município, e que poderá passar por parcerias com empresas privadas que forneçam os serviços. 

 

Para além do sistema viário, e ainda ao nível dos transportes, é também fundamental qualificar e 

melhorar as ligações ferroviárias ao Concelho. Este processo já começou com a assinatura, em 

Fevereiro de 2009, do Protocolo de Reconversão das Passagens de Nível do Concelho de Águeda, mas 

deverá ser mais aprofundado. A possibilidade de esta linha receber um Metro de Superfície, ou no caso 

de tal não ser possível, poder ser beneficiada em termos de material circulante e horários, será 

fundamental para que esta se assuma com uma alternativa de circulação viável, com benefícios 

económicos e ambientais significativos. Aliás, o Município tem vindo a desenvolver contactos 

significativos por forma a conseguir alcançar este objectivo, tendo inclusivamente elaborado projectos de 

desenvolvimento para as oficinas da EMEF / REFER localizadas na Sernada15, no sentido de potenciar o 

mais possível a utilização da Linha do Vouga, inclusivamente do ponto de vista turístico. 

 

Por outro lado, é igualmente necessário repensar a forma como as infra-estruturas básicas poderão 

chegar a todos os habitantes, apostando nalguns casos em sistemas independentes para determinadas 

povoações (em termos de esgotos e abastecimento de água) ambientalmente mais sustentáveis, 

tentando dotar o Concelho de uma cobertura total das mesmas, melhorando a qualidade de vida dos 

munícipes. A este nível, são importantes os estudos realizados pelas Águas de Portugal para a execução 

de Sistemas Multimunicipais de Baixa de Abastecimento de Água e Saneamento da Região Centro. 

Nesta óptica a ideia é que a ampliação destas redes sejam concessionada às Águas de Portugal por um 

determinado período de tempo, sendo que para o Concelho de Águeda, o sistema propõe um 

                                                      
15 Projecto Sernada:  Museu vivo. 
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alargamento significativo das áreas de cobertura do Concelho, apontando no saneamento para os 94% 

em 2014 e no abastecimento de água para os 99 % no mesmo período. 

 

Já no que se refere aos Equipamentos de Utilização Colectiva, é necessário repensar as suas 

localizações e torná-los nas âncoras do desenvolvimento urbano e elementos centrais de crescimento, 

completando simultaneamente a rede necessária para o bem-estar das populações. Aliás, a questão 

relativa à devida implementação dos equipamentos de utilização colectiva encontra uma grande ligação 

com a estratégia de qualificação urbana. Na realidade, os equipamentos podem gerar dinâmicas locais 

fortes e serem indutores de determinado tipo de crescimento urbanístico ou populacional da área onde 

se localizam, sendo também geradores de dinâmicas imateriais que ajudam a criar espaços de grande 

convivência pela população. Neste contexto são vários os equipamentos que poderão ser importantes de 

futuro para o Concelho, e em especial para a cidade de Águeda. Alguns destes foram já referidos 

anteriormente, como o caso da Incubadora Cultural. A associar a este equipamento existe outro que 

será fundamental na geração de dinâmicas na cidade de Águeda, o Centro de Artes e Espectáculos. 

Este espaço, que deverá ser de referência arquitectónica e albergar colecções de obras de arte 

contemporâneas e tornar-se o espaço preferencial para a realização de eventos na cidade de Águeda, 

gerará, conjuntamente com a incubadora cultural e com o eventual Centro de Design (CIAD), uma nova 

dinâmica e poderá ser geradora de uma mudança no próprio paradigma de desenvolvimento da cidade 

de Águeda, vista não tanto com uma cidade industrial mas também, e cada vez mais, como uma cidade 

de cultura. Estes espaços atrairão um número significativo de visitantes ao Concelho e trarão mais-valias 

em termos culturais, turísticos e, obviamente, financeiros para o Município, sendo parte importante do 

processo de regeneração urbana da cidade de Águeda. Por outro lado, a qualificação de alguns 

equipamentos existentes, como é o caso do pavilhão do GICA (Ginásio Clube de Águeda) num espaço 

Espaço Multifuncional de Águeda, é outro aspecto importante. Os objectivos para esta intervenção 

especifica são diversos, passando pela valorização de um equipamento desportivo já existente, e que 

desempenha um papel fundamental para a prática desportiva na cidade, até à criação de um espaço 

moderno e multifuncional que possa receber as mais variadas provas desportivas a nível nacional e 

internacional com condições óptimas para equipas e espectadores. Por outro lado, a criação deste 

pavilhão desportivo irá ser uma alavanca para a animação da zona baixa da cidade, como igualmente 

será um catalisador, conjuntamente com as intervenções que se pretendem levar a efeito na Praça 1º de 

Maio e zona ribeirinha, da requalificação urbana da cidade. Ainda nesta linha de valorização, a 
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potenciação de equipamentos existentes como o Estádio Municipal ou o Centro de Canoagem são 

importantes para a animação de toda a zona ribeirinha da cidade de Águeda. 

 

Contudo, a questão relativa aos equipamentos de utilização colectiva não poderá restringir-se apenas à 

cidade de Águeda. A valorização, ampliação, beneficiação de outros equipamentos e infra-estruturas de 

escala concelhia, como os casos do Crossódromo e do Aeródromo, são importantes numa estratégia 

integrada de reestruturação do modelo de ordenamento e podem ser alavancas de dinâmicas externas 

significativas, uma do ponto de vista desportivo, a outra do ponto de vista dos transportes e da prevenção 

e combate a incêndios (protecção civil). Outros equipamentos como os Pólos Educativos/Centros 

Escolares já atrás referenciados, poderão ser importantes motores de desenvolvimento urbano e a sua 

envolvente deverá ser devidamente planeada para que estes sejam geradores de dinâmicas win-win nos 

aglomerados onde se localizem. Aliás, os equipamentos de utilização colectiva deverão ter um padrão de 

dispersão significativo de forma a servirem o mais possível de forma equitativa, sem que tal signifique, 

contudo, uma multiplicação dos mesmos, com custos de execução e manutenção muito elevados quando 

comparados com os rendimentos económicos e sociais destes. 

 

Assim, a política futura a este nível terá que passar pela verdadeira percepção do equipamento de 

utilização colectiva, inserido de preferência em espaço de usufruto comum, que consiga alavancar o 

desenvolvimento urbano de forma progressiva e sustentada. 

 

Por fim, a Qualificação Urbana é fundamental para criar em Águeda uma nova imagem urbana, que 

satisfaça as necessidades das populações, através de intervenções públicas ou privadas. A valorização 

do espaço público, enquanto espaço comum de desenvolvimento de actividades e de convívio social, a 

sua reconversão, a criação de mais espaços verdes e a melhoria da qualidade cénica dos mesmos é 

fundamental na regeneração urbana. Por outro lado, a criação de um tecido urbano mais contínuo e com 

intervenções urbanísticas e arquitectónicas de melhor qualidade, complementadas com a criação de 

espaços comerciais e equipamentos que sirvam de âncora, são fundamentais. Não se pode, contudo, 

esquecer aqui as acções de cariz imaterial, que são essenciais para a animação e para as vivências dos 

espaços, com uma aposta clara na cultura como elemento de requalificação urbana. Aqui o papel da 

cidade de Águeda é importante. Como referia o Plano Estratégico de Águeda:  
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“ A qualificação da cidade de Águeda é reconhecida como um factor fundamental para o 

desenvolvimento do Concelho. A percepção dominante dos aguedenses associa o reduzido crescimento 

populacional do principal centro urbano registado nas últimas décadas às dificuldades existentes em 

atrair novos quadros qualificados e à incapacidade de fixar os estratos mais jovens da população. 

A falta de capacidade de atracção da cidade de Águeda é geralmente atribuída a um conjunto de 

factores que inclui (…), ii) a baixa qualidade e diversidade dos espaços urbanos, públicos e edificados e 

iii) a carências das funções urbanas de consumo e serviços.” (CEIDET, 2001). 

 

Neste campo, são inúmeras as acções a realizar. A qualificação urbana terá inevitavelmente que passar 

pela promoção das condições de fruição dos espaços públicos e espaços verdes da cidade de Águeda e, 

para todos os efeitos, de todas as povoações do Concelho. A criação de zonas de circulação pedonal e 

ciclável (com as devidas preocupações do ponto de vista da mobilidade), como a rede de pistas cicláveis 

da cidade de Águeda, já antes mencionada, a valorização de espaços verdes e de espaços de 

sociabilidade da cidade, como o caso da Praça 1º de Maio / Largo do Botaréu, que tem vindo a ser alvo 

de uma requalificação progressiva, com a criação de zonas de estar e com a instalação de pequenos 

bares e equipamentos de apoio que possibilitem a permanência e a convivência da população ao longo 

do dia, são importantes para “mudar” a face da cidade. Aliás, é fundamental criar lógicas de qualificação 

que liguem os pontos notáveis de sociabilidade da cidade ou lugar com o simbolismo dos espaços, isto é, 

é importante relacionar os espaços de convívio com a potenciação da tradição histórica destes, 

constituindo uma rede de espaços na cidade ou aglomerado, ligado por percursos onde a componente de 

espaço público e arquitectónica seja devidamente cuidada. A requalificação na cidade de Águeda de 

espaços como o Jardim Conde de Sucena, o Jardim e Zona Envolvente à Casa do Adro, da Rua 

Fernando Caldeira ou da Avenida Dr. Eugénio Ribeiro são fundamentais nesta lógica e permitem criar 

uma cidade de espaços em rede, que fortalecem o tecido urbano como um todo. Neste contexto, áreas 

como o Parque de Alta Vila e a sua devida requalificação, a qual se encontra já em marcha, são também 

fundamentais, embora seja de realçar o carácter fulcral das intervenções nas margens do rio Águeda. 

 

A recuperação do Rio como elemento essencial para a qualificação dos espaços envolventes da zona 

baixa da cidade de Águeda é essencial. As intervenções pensadas para a zona ribeirinha, de onde se 

ressalvam as que se encontram previstas para a margem norte entre as antigas instalações do Instituto 

do Vinho e da Vinha (IVV) e a Praça Conselheiro Albano de Mello, ou a criação do Parque Ribeirinho, 
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com o by-pass ao canal principal do Rio junto à cidade, possível graças à construção do açude 

insuflável, são importantes e devem contribuir para atribuir um simbolismo forte a esta área que deverá, 

contudo, ser acompanhado de uma reconversão do tecido comercial conexo, numa perspectiva de 

constituição de um factor de singularidade que o distinga da concorrência local e regional. 

Contudo será, igualmente, de pensar os espaços da cidade numa lógica virada para as novas tecnologias. A 

utilização de redes Wi-Fi ou WiMAX são aspectos a considerar e que devem ser acompanhados da 

promoção de espaços onde os mais jovens, mas não só, tenham acesso à tecnologia, e à cidadania através 

dessa mesma tecnologia. Aliás, a qualificação urbana não poderá passar apenas por acções de índole 

“construtiva”. A promoção do imaterial e de projectos culturais e desportivos é também fundamental. A 

criação de uma dinâmica cultural, tal como já mencionado anteriormente, pode ser um aspecto fundamental 

em termos da qualificação urbana, para qualquer espaço da cidade, mas principalmente da cidade de 

Águeda. Assim, é importante criar hábitos culturais que tenham uma lógica de regularidade, e que possam 

servir para tornar alguns espaços da cidade mais sociais e dinâmicos, como é o caso do evento “Rio Povo”. 

 

Contudo, a qualificação urbana não poderá confinar-se à cidade de Águeda como principal centro urbano. 

Será necessário, e primordial, conseguir estender estas lógicas para as áreas peri-urbanas envolventes à 

cidade e para os aglomerados do Concelho de maior dimensão. Nestas, o desafio passa não só pela 

criação de espaços qualificados, mas muitas vezes pela criação “básica” de uma rede mínima de espaço 

público que sirva de suporte ao desenvolvimento de espaços de maior dimensão e sociabilidade. Tal 

observa-se, por exemplo, em áreas como a Catraia de Assequins, onde o desafio passa pela 

hierarquização da rede viária e pela sua implementação no terreno dos projectos viários existentes, o 

mesmo sucedendo com inúmeras povoações do Município. 

 

Contudo, será igualmente importante perceber que dentro do próprio Concelho terão que existir tipos de 

qualificações diferenciadas. Os espaços rurais terão que ser alvo de uma qualificação que passe 

sobretudo por manter as suas características tradicionais, do edificado e do espaço público, evitando a 

introdução de elementos dissonantes e descaracterizadores das soluções técnicas e arquitectónicas 

tradicionais, evitando as situações de alguma promiscuidade arquitectónica, que se fazem já sentir 

nalguns dos aglomerados rurais. 
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Já nos espaços com uma apetência construtiva maior, o desafio, tal como referido no parágrafo anterior, 

será o de, em primeiro lugar, “encontrar” e formatar o espaço público, começando pelo sistema viário, 

extravasando depois para os espaços de maior sociabilidade local e daí ao edificado envolvente. No caso 

da cidade de Águeda, o desafio será o de a transformar num centro urbano de excelência onde os 

serviços, o comércio e as actividades que se realizam no espaço da cidade sejam de referência. 

5.3. A VISÃO ESTRATÉGICA E O MODELO DE ORDENAMENTO 

 

Por natureza os Planos Directores Municipais são instrumentos de gestão territorial, onde a principal 

vertente se prende com a componente de zonamento do território de acordo com as funções presentes 

ou a instalar no mesmo e numa gestão regulamentar dessa ocupação em termos construtivos. Contudo, 

este é o entendimento restrito daquilo que deverá ser um plano orientador como o Plano Director 

Municipal. A visão estratégica deverá sempre estar subjacente às propostas deste, mesmo que do ponto 

de vista territorial esta não tenha uma expressão clara. 

 

Na realidade, não fará sentido zonar um território sem primeiro perceber quais as linhas de orientação 

geral que o Município tem para esse mesmo território e que podem ter influência na forma como este é 

desenhado. Obviamente que nem todas as linhas estratégicas abordadas no ponto anterior apresentam 

uma capacidade de tradução “gráfica” directa, nem os projectos apresentados, pela escala do Plano, se 

encontram identificados ou assinalados. Contudo, existem linhas cujas orientações fortes encontram 

grandes expressões territoriais no Plano. Fala-se de forma clara na Qualificação Industrial, na 

Valorização do Ambiente/Turismo e na Reestruturação do Modelo de Ordenamento. 

 

Esta expressão territorial forte prende-se com aspectos como a criação de novos espaços 

industriais/empresariais no capítulo de Qualificação Urbana, à protecção do sistema hídrico e na 

“fragmentação” dos “tecidos florestais” através de um zonamento pormenorizado no capítulo da 

Valorização Ambiental e Turismo, à redefinição dos sistemas viários e dos grandes projectos e 

equipamentos de grande dimensão ao nível da reestruturação do modelo de ordenamento ou tão 

simplesmente pelas propostas regulamentares relativamente à utilização das áreas do Concelho para a 

produção de energia através de fontes renováveis. 
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Na realidade, embora não efectuando uma tradução literal do Modelo Estratégico, a proposta de 

ordenamento efectua uma transposição física das apostas estratégicas do mesmo e, como tal, surge 

como elemento executor e justificador das mesmas. Não se pode desligar a orientação política da 

orientação territorial, e o Plano que se apresenta é, necessariamente, mais do que isso. É uma visão de 

conjunto. 

 

6. DESCRIÇÃO DO MODELO TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 

O modelo territorial estratégico assenta na clara identificação de duas grandes áreas do Concelho, uma 

zona mais urbana a poente, e outra mais rural, maioritariamente associada à floresta, a nascente (Carta 

do Modelo Territorial Estratégico – Anexo I). A separação das duas está estritamente relacionada com 

factores biofísicos, com as acessibilidades e com o uso do solo, presentes nestas áreas, que 

condicionaram de forma determinante o tipo de ocupação. 

 

6.1. ESTRUTURA TERRITORIAL NASCENTE 

 

Na zona nascente localizam-se os aglomerados de menor dimensão, menor densidade populacional e de 

menor extensão de área urbana associada, cujas dinâmicas populacionais revelam em geral um 

decréscimo populacional nos últimos anos. A esta zona pertencem sobretudo os aglomerados das 

freguesias de Agadão, Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga, Macieira de Alcôba e Préstimo. A 

zona nascente está muito condicionada em termos biofísicos, sobretudo pela topografia mais acentuada 

do território, a qual dificulta o estabelecimento de ligações às principais vias municipais e supra 

municipais, tornando a zona menos atractiva e mais dependente dos recursos endógenos da região. 

Estes recursos não tendo sido devidamente potenciados ao longo dos anos conduziram a situações de 

reduzida diversidade funcional, sendo a floresta a principal fonte de rendimento económico local 

(monocultura de eucalipto). 

 

O desenvolvimento da zona serrana e a inversão do processo lento de desertificação está relacionado 

com a implementação da estratégia Requalificação Ambiental e Turismo, a qual se baseia no 

aproveitamento turístico dos recursos naturais existentes, do edificado e aldeias serranas que foram 

sendo abandonados ao longo dos anos, assumindo a serra como um “negócio”, um mercado de 

habitação de uso turístico e um refúgio natural. 
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A estratégia referida contempla a reconversão da floresta, numa perspectiva de diminuição da 

dependência das populações serranas para com o eucalipto, e a redução dos impactos que esta 

monocultura produz no sistema hídrico e nos recursos naturais (de modo a garantir a continuidade do 

potencial turístico existente). Esta intervenção é conseguida através da reconversão das espécies 

florestais adoptadas, com vista a potenciar a sua rentabilização em termos de corte, bem como das 

actividades associadas, como a silvo-pastorícia, a agricultura, a agricultura biológica, a biomassa, com 

vista ao aproveitamento energético dos resíduos da floresta, o turismo e indústria correlacionada, criando 

situações de simbiose ambientalmente sustentáveis e economicamente e socialmente defensáveis. 

Contudo, salienta-se também, como factores importantes para a revitalização da zona serrana, a 

preservação de núcleos florestais autóctones e a criação de Espaços Naturais, sobretudo afectos aos 

recursos hídricos, essenciais para a preservação da diversidade dos ecossistemas locais e das fontes 

endógenas de criação de riqueza. 

 

Em termos de aproveitamento do edificado existente, destaca-se sobretudo o edificado dos aglomerados 

inseridos nos Espaços de Uso Especial como Espaços de Aptidão Turística, nomeadamente Lourizela, 

Macieira de Alcôba, Urgueira, Carvalhal, Serra de Baixo, Belazaima-a-Velha, Cepos, Sobreira, Lazaro, 

Lousa e Côvo, entre outros. Estes espaços possuem, ao nível do regulamento do plano, regras 

específicas e diferenciadas para o seu aproveitamento, bem como em termos de recuperação do 

edificado e criação de espaço público, de forma a serem preservadas as características dos locais. A 

promoção turística destes aglomerados passa também pela captação de empreendimentos turísticos para 

a região, com a admissão de construções, equipamentos e estruturas de apoio a eles associadas. 

 

6.2. ESTRUTURA TERRITORIAL POENTE 

 

A zona poente do Concelho é constituída por freguesias com maior representatividade em termos da 

população residente no Concelho e com uma evolução populacional positiva, à excepção de Lamas do 

Vouga e Óis da Ribeira. Nesta zona, destacam-se as freguesias de Aguada de Cima, Águeda, Barrô, 

Borralha, Fermentelos, Recardães, Segadães, Travassô, Trofa e Valongo do Vouga, por a estas estarem 

associados, simultaneamente, fenómenos mais acentuados de evolução positiva da população, grande 

densidade populacional e um elevado peso relativo da população concelhia, bem como por apresentarem 
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tipologias de edificado mais urbanas, onde o peso dos edifícios com usos mistos e/ou maior número de 

pisos e de fogos é mais significativo (conforme desenvolvido no Estudo da Estrutura e Forma Urbana). 

 

Nesta zona de maior ocupação construtiva, a distribuição no território está fortemente condicionada pela 

rede hídrica e topografia associada (ver Estudos Biofísico e Ambiental), pela proximidade dos 

aglomerados à rede viária principal, quer municipal quer supra-municipal, e às fortes relações dos 

habitantes com as principais fontes geradoras de emprego, incutindo nesta uma maior atractividade que 

se traduz numa maior dinâmica populacional e socioeconómica. 

 

Sobre esta zona recai um conjunto muito diversificado de realidades e de funções, ora associadas à faixa 

central, demográfica e economicamente mais dinâmica com uma maior diversidade funcional, ora 

associados à faixa poente do Concelho, mais relacionada com espaços naturais, que se estendem por 

vastas áreas lagunares e importantes recursos hídricos e suas várzeas, mormente classificadas como 

Rede Natura 2000, em relação directa com os aglomerados urbanos confinantes. 

 

Dada a diversidade das realidades existentes na zona poente do território, a maioria das estratégias 

referidas e explicitadas anteriormente, com tradução no modelo territorial, têm incidência directa nesta 

fracção do território municipal. Salienta-se, contudo, o menor peso que a floresta tem nas estratégias de 

desenvolvimento desta fracção do território municipal, em função da menor expressão territorial que lhe 

está associada, e o maior peso que é atribuído aos espaços naturais e urbanos em virtude da grande 

extensão de território que lhe está associada. 

 

Os aglomerados principais das freguesias com maior dinâmica populacional e construtiva, referidas 

anteriormente, possuem um peso relativo maior no sistema urbano global. Este peso advém das relações 

que estes estabelecem com a Cidade de Águeda, (aglomerado polarizador de todo o sistema urbano e 

principal centro de comércio e serviços) e com o tecido empresarial periférico à mesma. A estes 

aglomerados são-lhes atribuídos, pela proposta de ordenamento, parâmetros e condições específicas de 

ocupação e tipologias compatíveis com áreas de alta e média densidade. Prevê-se que este subsistema 

venha a sofrer um maior desenvolvimento com a construção da Via de Cintura Externa16 (VCE), com a 

                                                      
16 A execução desta via revela-se importante do ponto de vista de circulação interna no Concelho, efectuando esta a ligação entre os quatro espaços 
industriais de maior relevância do Concelho (Espaço Industrial da Giesteira e Espaços Industriais EN 1-Sul, EN 1-Norte e Parque Empresarial do 
Casarão), com ligações à EN 333, à EN 1 ao IC 2 e ainda à futura via de ligação Aveiro-Águeda. 
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duplicação do IC 2 (A 32/IC 2), com a construção da ligação Aveiro-Águeda, bem como com a construção 

dos parques empresariais de génese municipal. 

 

No entanto, esta zona de ocupação urbana mais densa apresenta vários problemas, fruto do povoamento 

linear que se regista ao longo de estradas nacionais e municipais, e da ocupação mais recente de 

espaços intersticiais no interior dos quarteirões, a qual nem sempre ocorre da forma mais articulada com 

a envolvente e com as pré-existências. Consequentemente, estas áreas apresentam uma hierarquia 

viária pouco legível, sem a correspondente hierarquia dimensional, descontinuidades funcionais e 

tipológicas, espaços públicos escassos e informes, imóveis de interesse patrimonial abandonados, ao 

que acresce um elevado preço do solo urbano e da habitação para venda, os quais debilitam o sistema 

urbano concelhio. 

 

Para combater estas fragilidades foram desenvolvidas orientações, no âmbito da estratégia de 

Reestruturação do Modelo de Ordenamento, com vista a promover a requalificação das infra-estruturas e 

equipamentos, repensando a malha viária existente, hierarquizando-a e articulando-a com o tecido 

urbano, e a localização dos equipamentos de utilização colectiva, tornando-os âncoras do 

desenvolvimento urbano e elementos centrais de crescimento, numa óptica de qualificação urbana. 

Adicionalmente, são estabelecidas directrizes no sentido de se proceder à qualificação do património 

edificado, com a recuperação e restauro das áreas mais antigas do tecido urbano municipal (Espaços 

Histórico-Culturais) e dos principais imóveis com interesse patrimonial para os quais estão estabelecidas 

regras específicas ao nível do regulamento do plano. É ainda importante realçar, em função da relevância 

que apresentam para o modelo territorial proposto, os aglomerados da zona poente do Concelho que, 

pelas suas características arquitectónicas, localização e envolvente natural, apresentam um elevado 

potencial turístico. Faz-se referência, em concreto, a toda a zona urbana envolvente à Pateira de 

Fermentelos e que engloba as franjas dos aglomerados de Fermentelos e de Óis da Ribeira, as quais se 

encontram classificadas na proposta de ordenamento como Espaços de Uso Especial – Espaços de 

Aptidão Turística. O que se pretende com a definição destes espaços é articular as políticas de 

recuperação do edificado e as políticas de valorização das potencialidades naturais do Concelho. Para 

esta categoria de espaço são definidas regras específicas para o edificado e para o espaço público, que 

visam sobretudo criar uma coerência urbanística e paisagística que atraia os próprios habitantes, a 

população dos concelhos vizinhos e do País em geral, para uma utilização turística. 
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6.3. ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES 

 

As vastas áreas de Espaços Naturais propostas, ricas pelo extenso sistema hídrico e zonas lagunares 

que apresentam, pela biodiversidade faunística e florística (salientando a existência de áreas inseridas na 

Rede Natura 2000 - Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro e Sítio do Rio Vouga), 

complementados com o elevado potencial agrícola das várzeas do Rio Águeda e do Rio Vouga e seus 

principais afluentes, e a relação que todos estes possuem com os espaços urbanos envolventes, 

assumem ao nível das estratégias do modelo territorial um papel primordial para o desenvolvimento do 

Concelho, em termos de qualificação ambiental, turística, urbana, de reforço da coesão social e da 

identidade e atractividade do Concelho. A requalificação ambiental da Pateira e o Plano de 

Desenvolvimento para a Pateira de Fermentelos, bem como o projecto para transformar esta lagoa 

natural em Paisagem Protegida, constituem o principal alicerce destas estratégias. 

 

Estas vertentes encontram-se também salvaguardadas pela componente regulamentar, onde os usos e 

condições permitidas nestes espaços se restringem a edificações de valorização ambiental, turística e de 

lazer, ou de complemento à actividade agrícola dos mesmos. 

 

6.4. ESPAÇOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Neste modelo territorial destacam-se nove17 Espaços de Actividades Económicas, cinco já previstos no 

PDM de 1995 e actualmente comprometidos com ocupação industrial, dos quais o Espaço Industrial 

EN 1-Norte, o Espaço Industrial EN1-Sul e o Espaço Industrial da Giesteira/Assequins são os que 

possuem uma maior dinâmica empresarial, com impactos benéficos ao nível dos fluxos de bens e 

pessoas que geram e das interligações que estabelecem, quer com as povoações limítrofes, quer a nível 

supra-municipal, para as quais o contacto directo que possuem com o IC 2, e futuramente com a VCE, é 

crucial. 

 

                                                      
17 Alguns dos Espaços de Actividades Económicas referidos contemplam mais do que um perímetro urbano. No entanto, dada a sua proximidade 
física e interligações, considerou-se como sendo um único espaço. Os 9 espaços de actividades económicas contemplados na planta de 
ordenamento são: Espaço Industrial EN 1-Norte (inclui o perímetro de Travassô e de Alagoa); Espaço Industrial EN 1-Sul (inclui o perímetro de 
Carquejo); Espaço Industrial de Macinhata do Vouga; Espaço Industrial da Giesteira/Assequins; Espaço Industrial de Fermentelos; Espaço 
Industrial de Macinhata do Vouga / A 25; Espaço Industrial de Belazaima do Chão, Parque Empresarial do Casarão e Parque Empresarial da 
Giesteira Norte. 



 

 

 

 
 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA – REVISÃO 

 GRUPO  DE TRABALHO  PDM                                                                                                                                                            MAIO 2010 
 

 

89 

Os espaços industriais previstos no PDM de 1995 são, na sua totalidade, de índole privada, estando 

caracterizados por uma deficiente infra-estruturação e por um elevado custo do solo, face à especulação 

fundiária existente. Estes dois factores são os principais responsáveis pela fuga de investimento para os 

concelhos limítrofes que possuem oferta de lotes industriais municipais a custos reduzidos. Tal teve 

impactos negativos directos no desenvolvimento económico do Concelho, bem como no desenvolvimento 

social, pela não captação de novos empregos. 

Para inverter esta situação, e enquadrado na estratégia de qualificação industrial, mais especificamente 

na criação de política de solos, optou-se pela criação de mais dois espaços de actividades económicas, o 

Parque Empresarial do Casarão (PEC) e o Parque Empresarial Giesteira Norte (PEGN), ambos de 

génese municipal, com o intuito de desinflacionar o custo do solo industrial e de promover a aglomeração 

de empresas, disponibilizando serviços e infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento empresarial e à 

criação de novas empresas. Estes empreendimentos, especialmente o do Parque Empresarial do 

Casarão, para além do impacto que produzirão a nível municipal, permitirão também contribuir para o 

desenvolvimento e ocupação da zona serrana, dada a proximidade a que se encontra desta. 

 

Para a localização destes parques teve-se em conta a proximidade à rede viária principal, questões 

altimétricas e de disponibilidade de terrenos de grandes dimensões e a possível proximidade dos 

mesmos a infra-estruturas e equipamentos numa óptica de cooperação e de aproveitamento de sinergias 

que se possam desenvolver. Assim, ambos os parques empresariais de génese municipal estão 

implantados na proximidade da futura VCE, a qual constituirá um acesso rápido ao IC 2 (Lisboa-Porto) e 

à futura ligação Aveiro-Águeda, ficando então garantidas as ligações essenciais quer municipais, quer 

supra-municipais, para este tipo de empreendimento. 

 

Acrescenta-se ainda, que a construção da VCE permitirá igualmente um rápido acesso à estrada EN 333, 

que efectua a ligação entre a cidade de Águeda e o nó da A 25 nas Talhadas, consequentemente, ao nó 

da A 1 (ligações a Lisboa, Porto e Espanha) que, conjuntamente com o IC 2, estabelecem as ligação 

mais importantes do Concelho a nível nacional e internacional. Ainda relativamente ao Parque 

Empresarial do Casarão, este confina com o Aeródromo Municipal de Águeda e o Crossódromo do 

Casarão, para os quais a estratégia de reestruturação do modelo territorial prevê a sua ampliação e 

beneficiação, numa visão de fomento de dinâmicas internas e externas, o primeiro do ponto de vista dos 

transportes e da prevenção e combate a incêndios e o segundo do ponto de vista desportivo. 
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Dos restantes Espaços de Actividades Económicas é de salientar ainda o Espaço Industrial de Macinhata 

do Vouga, o qual já se encontrava previsto no PDM de 1995, e que verá as suas ligações viárias 

beneficiadas através da construção da futura ligação entre o Carvalhal e a A 25, no nó do Carvoeiro, que 

atravessará longitudinalmente todo o espaço. 

 

Conforme referido, e do ponto de vista das actividades económicas, o Espaço Industrial EN 1-Norte, o 

Espaço Industrial EN 1-Sul, o Espaço Industrial da Giesteira/Assequins, o Parque Empresarial do 

Casarão e o Parque Empresarial Giesteira Norte são os Espaços de Actividades Económicas mais 

importantes no sistema territorial, que se prevê que venham a constituir uma rede empresarial primária, 

com uma ligação viária e estruturas de apoio comuns. Estas últimas, implantadas essencialmente no 

PEC, fomentarão a expansão do tecido empresarial municipal e auxiliarão as empresas em termos de 

inovação e diversificação do produto, promoção do potencial produtivo e empreendedor e qualificação 

dos recursos humanos. Esta rede estabelecerá também, através do PEC, as demais ligações, 

estendendo o mesmo tipo de apoio aos demais Espaços de Actividades Económicas do Concelho. 

 

6.5. REDE VIÁRIA 

 

Para todo o sistema territorial concelhio, e como já foi sendo referido ao longo do presente documento, a 

rede viária nacional, intermunicipal e municipal é factor de dependência e de conexão essencial para a 

sua promoção. O IC 2 é a principal via distribuidora do Concelho, através da qual se estabelecem as 

principais ligações viárias nacionais e internacionais (tanto directa como indirectamente). Através deste 

se chega ao Porto, a Lisboa, à A 1 (através do nó de Oiã ou de Albergaria-a-Velha), à A 25 e 

consequentemente, a Aveiro e a Vilar Formoso. Este faz também a distribuição viária interna principal do 

Município, através dos quatro nós existentes, principais pontos de entrada e saída para a cidade de 

Águeda, para os espaços industriais e para o interior do Concelho (utilizando as restantes vias nacionais 

e a EN 333 que liga Águeda ao nó da A 25 nas Talhadas), dos quais os nós de Águeda Centro e de 

Águeda Norte efectuarão, conjuntamente com a futura VCE, uma distribuição de tráfego sem ser 

necessário atravessar o principal núcleo urbano do Concelho. A duplicação do IC 2, a execução do Eixo 

Rodoviário Aveiro-Águeda e o acesso que possibilitará à A 1, bem como a conclusão da Variante de 

Perrães-Águeda, tornarão as ligações referidas e o acesso à auto-estrada e ao litoral muito mais rápidos 



 

 

 

 
 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA – REVISÃO 

 GRUPO  DE TRABALHO  PDM                                                                                                                                                            MAIO 2010 
 

 

91 

e com claras vantagens socioeconómicas, tendo em conta a localização dos mesmos em relação estrita 

com os Espaços de Actividades Económicas e com as principais manchas urbanas municipais. 

 

As restantes ligações viárias principais (ER 336, ER 230, EM 574 e ligação Águeda-Talhadas) efectuam-se 

de forma transversal entre a zona poente e a zona serrana do Concelho. Tendo em conta esta realidade e 

numa perspectiva conjunta e articulada com as estratégias de desenvolvimento da zona nascente do 

Concelho, será também necessário criar novas acessibilidades a esta escala, como a ligação entre o 

Carvalhal e a A 25, ou a possível construção de uma Via Longitudinal Interior ao Concelho, a qual deveria 

efectuar a ligação vertical entre todas as freguesias interiores e a A 25, a EN 1 e o IC 2. 

 

Ao nível da rede viária local, será importante a execução de projectos de requalificação de vias 

estruturantes que atravessam os aglomerados, como sucede na própria sede do Concelho, onde a 

Reconversão da EN 1 assume um papel preponderante para a qualificação da cidade. Esta mesma 

situação extravasa para outras áreas da cidade, como no caso da Requalificação da EN 333, com a 

eventual conclusão da variante à mesma até Perrães. Por outro lado, a redefinição de algumas ligações, 

como nos casos da Variante a Belazaima do Chão, Variante à Trofa, Variante de Arrancada ou Variante de 

Aguada de Cima, patentes no modelo de ordenamento, permitirá melhorar significativamente as ligações 

intra-municipais e tornar o território mais coeso. 

 

6.6. SÍNTESE DO MODELO TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 

As estratégias previstas no âmbito do Plano visam sobretudo criar um território mais coeso do ponto de 

vista económico e social, mas também mais equilibrado do ponto de vista urbanístico. Na realidade, é 

fundamental alterar a fragmentação existente no Concelho, onde a parte nascente sofre os efeitos da 

interioridade e da desertificação em função da zona poente do Concelho, mais urbana e mais 

desenvolvida do ponto de vista económico. Torna-se necessário proceder a uma inversão populacional no 

sentido de alterar o conceito de interioridade, o que terá obviamente que ser realizado através da 

potenciação dos recursos endógenos como a floresta, a agricultura (aqui numa componente muito mais de 

minifúndio e biológica) e também do turismo, através da exploração dos extensos recursos naturais. 

Contudo, apenas o reforço destas componentes pode conduzir à desejada captação de população, quer 

da zona mais litoral do Concelho, quer dos concelhos vizinhos, esbatendo assim assimetrias. O facto de o 
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Plano assentar numa forte defesa da floresta, quer do ponto de vista estratégico quer do ponto de vista 

regulamentar, assim como assumir o turismo como pilar fundamental de desenvolvimento, sobretudo na 

zona nascente do Concelho, onde o aproveitamento de um conjunto significativo de aglomerados com 

características arquitectónicas singulares se assume como fundamental para criar uma nova dinâmica 

socioeconómica baseada nas micro e pequenas empresas a laborar com base em mão-de-obra local, é 

um aspecto importante de realçar. 

Para tal, será igualmente necessário o reforço da qualidade urbanística e arquitectónica destes 

aglomerados vocacionados para o turismo, mas também da cidade de Águeda, principal pólo polarizador 

da estratégia de desenvolvimento concelhia, e de toda a faixa mais litoral, confinante com as extensas 

manchas de áreas protegidas, onde o desenvolvimento do turismo ecológico é fundamental e deve ser 

assumido pelas populações como uma sinergia positiva. 

 

No entanto, e tal como foi referido, a questão da floresta e da agricultura são também fundamentais no 

assumir de uma nova visão estratégica para o Concelho, sendo que a floresta deverá ser cada vez mais 

vista numa óptica múltipla de valorização económica e protecção ambiental. Neste campo, é fundamental 

promover a reconversão florestal, bem patente nas estratégias do Plano e utilizar a floresta como fonte de 

valorização energética, com base na sua biomassa. O plano é claro nesta matéria e assume que será este 

um ponto capital para o desenvolvimento concelhio. 

 

Por outro lado, é também indispensável perceber que o desenvolvimento da zona central do Concelho se 

fará sobretudo tendo em conta aquela que tem sido a mais-valia do Município: a indústria. Nesta 

perspectiva, será fundamental apostar cada vez mais nos factores avançados de competitividade e na 

inovação do ponto de vista empresarial, mas tal terá obviamente que ter uma tradução física que ajude a 

captar investimentos e população jovem trabalhadora. Na realidade, a criação dos parques empresariais 

de génese municipal, são pontos fulcrais desta estratégia, sendo imprescindível pensar nos mesmos não 

apenas numa lógica local, mas em termos de correlações que estes terão com os Espaços Industriais já 

existentes no Concelho (aos quais fornecerão serviços de apoio) mas também, numa lógica bem patente 

no Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, na ligação extra-concelhia à região. Esta 

mesma ligação deverá surgir com os aglomerados urbanos, de maior ou menor dimensão, vizinhos destas 

áreas empresariais e espaços industriais, que deverão ser capazes de atrair e incluir no interior dos seus 
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perímetros os trabalhadores destes espaços, apresentando uma capacidade de oferta que resulte ao nível 

das diferentes camadas sociais. 

 

Cumulativamente, as áreas empresariais serão fundamentais numa estratégia de atractividade e captação 

de investimento dos concelhos vizinhos, os quais, pelas razões já apontadas anteriormente, foram 

“roubando” a Águeda as empresas para as suas áreas empresariais, fruto de situações peculiares, como o 

elevado custo do solo registado em Águeda face aos concelhos vizinhos. 

Aliás, este é um dos factores fundamentais apontados em Águeda para a fuga de investimento, mas 

também da população, face ao elevado custo da habitação resultante do elevado custo do solo. Na 

realidade, o modelo agora desenhado, assumindo esta situação como uma das mais problemáticas a 

resolver, percebe que a expansão indefinida de perímetros não será a solução para o resolver, tendo 

optado pelo redesenho dos mesmos em função das necessidades da população e da correcção de erros e 

externalidades que o Plano criou com a sua entrada em vigor em 1995. Tal implicou reduzir os valores do 

solo urbano, o que mostra claramente um avanço do ponto de vista da preocupação em termos de 

planeamento, mesmo tendo em conta o aumento da população registado nos últimos anos e do forte 

crescimento urbanístico registado em 1995 e 2005. É também necessário perceber que esta estratégia 

terá sempre que assentar numa perspectiva de valorização do núcleo central do Concelho, pois Águeda 

terá que ser plenamente assumida como o aglomerado catalisador e motor do desenvolvimento concelhio. 

Aliás, a sua localização estratégica em termos de eixos que atravessam o Concelho ou que virão a ser 

construídos, assim o indica. 

 

A questão das acessibilidades é outra das questões fundamentais para o desenvolvimento do Concelho e 

para a criação de uma Águeda mais equilibrada. A construção de um novo eixo que permita esbater os 

efeitos da interioridade, e que poderá muito bem resultar da continuidade para sul do IC 35, assim com a 

criação da já muito falada ligação Aveiro-Águeda, com o nó da A 1, fundamental para voltar a reposicionar 

o Concelho em termos viários e conferir-lhe acessos privilegiados ao resto do País e ao porto de Aveiro, 

ou da duplicação do IC 2/A 32 que permitirá um acesso mais fácil ao Porto e Coimbra, são essenciais 

numa estratégia de crescimento sustentado, sobretudo num Concelho onde 60% da sua força se encontra 

na indústria, e onde uma grande parte dos produtos manufacturados são exportados. 
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Aliás, reforçar as acessibilidades viárias a Águeda do ponto de vista extra-concelhio e conjugá-las com a 

criação de uma nova cintura colectora e distribuidora ao longo os principais pontos onde se encontram 

concentradas as actividades económicas, e sobretudo industriais, é essencial e encontra tradução naquela 

que será talvez a mais importante via interna, a Via de Cintura Externa. Na prática, será importante 

perceber que existe no Concelho uma base sólida que necessita de ser potenciada para efectuar o 

crescimento do Município com base na indústria, no turismo e na floresta, os quais são factores chave de 

crescimento, associados a factores tradicionais como a agricultura e de factores avançados (e 

necessários) como a produção de energia através de fontes renováveis. Só tendo em conta uma 

estratégia interligada, será possível criar um Concelho mais coeso e preparado para o futuro. 

 

Figura 3 – Modelo Territorial Estratégico.  
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7. MODELO DE ORDENAMENTO 

 

Efectuado o diagnóstico actual do Concelho ao nível dos estudos de caracterização, com a respectiva 

análise SWOT dos principais vectores do território concelhio, traçado o cenário de evolução sem revisão 

do Plano, delineadas as principais estratégias de intervenção para o Concelho no horizonte do Plano e 

demonstrado o Modelo Estratégico Territorial, importa agora apresentar o Modelo de Ordenamento e as 

justificações para as propostas que o mesmo encerra. Assim, primeiro apresentam-se as servidões e 

restrições de utilidade pública e de seguida o zonamento previsto no Plano com as justificações para as 

opções tomadas. 

 

7.1. SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, e pelo 

Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, o Plano Director Municipal deve “identificar as servidões e 

restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer 

forma específica de aproveitamento”. Assim, e tendo em conta a situação existente à data, apresentam-

se de seguida, de forma discriminada, as servidões e restrições existentes no território municipal com 

tradução territorial na Planta de Condicionantes. 

 

7.1.1. Reserva Agrícola Nacional 

 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN), regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março (que 

revoga o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho), e apresentada na Planta de Condicionantes foi obtida 

através da redelimitação da RAN bruta fornecida DRAPC.  

 

O Concelho de Águeda apresenta uma área aproximada de 335 km2 sendo que destes cerca de 14% 

estavam, desde 1995, afectos à Reserva Agrícola Nacional, onde se destacam as áreas afectas aos 

vales do Rio Águeda e Rio Vouga, com especial ênfase para as extensas várzeas associadas a estes, 

mas também ao Cértima, à zona envolvente à Pateira de Fermentelos e ao sistema hídrico em geral. 

 



 

 

 

 
 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA – REVISÃO 

 GRUPO  DE TRABALHO  PDM                                                                                                                                                            MAIO 2010 
 

 

96 

Na zona nascente do Concelho as áreas afectas à RAN apresentam áreas mais reduzidas, fruto de uma 

pedologia diferenciada e de uma geomorfologia menos favorável (solos sobretudo de formação Xisto-

Grauváquica), sendo aqui intercaladas com as extensas manchas de área florestal (com especial 

destaque para o eucalipto), que nos últimos anos têm vindo a ganhar terreno relativamente às 

explorações agrícolas assentes nos solos da RAN. 

 

Verificaram-se, assim, alguns constrangimentos que conduziram à necessidade de redelimitação desta 

condicionante, o que em parte se deve ao facto de a RAN bruta não ter sido alvo de uma redelimitação 

total por parte da DRAPC, mas sim de ligeiros ajustes, o que poderia ter contribuído para sanar alguns 

dos constrangimentos existentes provocados por esta condicionante, nomeadamente: 

 A existência de extensas áreas da RAN inseridas em áreas média e densamente povoadas e já 

parcialmente ocupadas por construções preexistentes à sua delimitação, totalmente infra-

estruturadas e com um cariz marcadamente urbano. Daqui, importa destacar o facto do conjunto 

significativo de construções inseridas em áreas afectas à RAN resultar de uma delimitação 

cartográfica incorrecta desta condicionante, fruto de uma cartografia desajustada que serviu de 

base à elaboração do PDM em 1995, mas que já anteriormente tinha servido para a definição 

desta condicionante; 

 A deficiente delimitação de algumas áreas com propensão agrícola e com solos de elevada 

qualidade (classes A, B, Ch e Baixas Coluviais), em contraponto à classificação de áreas 

significativas afectas a esta condicionante que, na realidade, apresentam uma componente 

florestal, sem que os solos em presença mereçam qualquer tipo de protecção em especial face à 

sua natureza geológica e pedológica; 

 O desfasamento de manchas agrícolas existentes, em termos cartográficos, com a sua 

localização efectiva no terreno, criando constrangimentos de ocupação de solo em áreas sem 

qualquer interesse agrícola e deixando as áreas de interesse não salvaguardadas. 

 

Efectuada a reengenharia dos solos afectos à RAN, desenvolvendo simultaneamente uma estrutura 

agrícola complementar às áreas de maior produtividade agrícola, destinadas também às funções rurais, 

as áreas destinadas a usos agrícolas no âmbito da RAN perfazem cerca de 4 549 ha. Assim, a 

redelimitação efectuada desta condicionante traduz um melhor ajustamento desta ao território concelhio e 

permite uma melhor protecção biofísica dos solos agrícolas, inclusivamente do ponto de vista social, já 
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que encontra uma maior justiça na sua delimitação junto das populações locais, as quais têm a melhor 

percepção da real sensibilidade dos mesmos tendo em conta a delimitação apresentada. 

 

7.1.1.1. Avaliação do Processo de Redelimitação da Reserva Agrícola Nacional 

 

Quanto ao processo de redelimitação da Reserva Agrícola Nacional no Concelho de Águeda, este 

mostrou-se um processo evolutivo, caracterizado por um diálogo aberto e constante, embora difícil, face 

às diferentes opiniões sobre as estruturas existentes no território entre a Autarquia e o representante da 

DRAPC, na Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano (CTA). Assim, com o objectivo específico 

de proceder à redelimitação desta condicionante e à avaliação dos pedidos de afectação e desafectação 

por parte da Autarquia, face ao processo de redelimitação dos perímetros urbanos do Concelho, foram 

realizadas cerca de 5 reuniões sectoriais, algumas destas com a presença da CCDRC na perspectiva de 

compatibilizar as desafectações da REN com a RAN e de se efectuar uma análise conjunta dos 

perímetros urbanos. 

 

Desta forma, a primeira reunião foi realizada no dia 22 de Julho de 2007, sendo que nessa reunião a 

Autarquia apresentou uma proposta de afectação de 221,5 ha num total de 240 manchas, e uma proposta 

de desafectação de áreas afectas à RAN de 470,79 ha, assim como 281,7 ha de acertos (área 

resultantes de acertos cartográficos) num total de 748 manchas de desafectação apresentadas. Destas 

manchas, e após algumas correcções efectuadas pelo Município, o resultado foi: 

 115 manchas desfavoráveis – 206,13 ha; 

 28 manchas favoráveis condicionadas – 31,01 ha; 

 326 manchas favoráveis – 223,94 ha; 

 240 manchas a afectar – 221,54 ha. 

 

Face a esta primeira tendência de parecer da DRAPC, foi realizada uma segunda reunião em 3 de 

Novembro de 2008 solicitada pela CMA, com vista à reanálise do parecer anteriormente emitido pela 

DRAPC e a necessidade de incluir nas áreas a desafectar algumas manchas novas resultado na 

reavaliação dos perímetros do Plano. Nessa perspectiva, foram apresentadas 385 manchas, sendo que o 

resultado desta reunião foi: 
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 106 manchas desfavoráveis – 202,15 ha; 

 56 manchas de acerto desfavoráveis – 23,55 ha; 

 26 manchas condicionadas  – 26,77 ha; 

 197 manchas favoráveis – 198,13 ha; 

 240 manchas a afectar – 221,54 ha. 

 

No seguimento desta reunião, e fruto da alteração legislativa entretanto ocorrida relativamente ao regime 

jurídico da RAN, o qual referia no seu articulado a impossibilidade de existência de áreas da RAN no 

interior do perímetro urbano, foi realizada nova reunião em 11 de Setembro de 2009, face à classificação 

proposta pelo Município para a desafectação das áreas afectas à RAN no interior dos perímetros urbanos 

e sua subsequente classificação como Espaços Verdes. Desta reunião resultaram: 

 102 manchas desfavoráveis – 145,25 ha; 

 13 manchas de acerto desfavoráveis – 1,33 ha; 

 325 manchas favoráveis – 301,99 ha; 

 81 manchas para Espaços Verdes desfavoráveis – 325,41 ha; 

 51 manchas para Espaços Verdes favoráveis – 103,52 ha; 

 240 manchas a afectar – 221,54 ha. 

 

Subsequentemente, foi realizada uma reunião em 4 de Dezembro de 2010 com vista a efectuar uma 

avaliação final das manchas da RAN. Nessa perspectiva, foram apresentadas 513 manchas a desafectar 

e 240 a afectar. Foi ainda realizada uma outra reunião em 3 de Março de 2010 a fim de encerrar o 

processo de redefinição da RAN, a qual contou com a presença da CCDRC para uma análise conjunta 

das desafectações da RAN e REN. No entanto, e fruto da discordância em 23 manchas a desafectar, foi 

realizada no dia 2 de Julho de 2010 uma nova reunião para avaliação dessas manchas, das quais 22 

receberam parecer desfavorável. O final destas reuniões resultou em: 

 106 manchas para Solo Urbano (excluíndo os Espaços Verdes) desfavoráveis – 147,37 ha; 

 323 manchas para Solo Urbano (excluíndo os Espaços Verdes) favoráveis – 294,23 ha; 

 74 manchas para Espaços Verdes desfavoráveis – 333,56 ha; 

 53 manchas para Espaços Verdes favoráveis – 116,3 ha; 

 207 manchas a afectar à RAN – 211,14 ha. 
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No âmbito do parecer final da CTA, emitido a 11 de Outubro de 2010, foi solicitada, pelos representantes 

da Rede Ferroviária Nacional – REFER, EPE a exclusão do canal ferroviário da Linha do Vouga, de modo 

a agilizar os procedimentos necessários inerentes a eventuais intervenções dentro deste espaço (por 

exemplo, para a realização de obras de beneficiação)18. Após definido pela REFER a dimensão do canal 

ferroviário (6m para cada lado do eixo a via férrea) foram incluídas na proposta de desafectações da RAN 

9 novas manchas de desafectação, totalizando uma área de 2,9ha, e na proposta de afectações à RAN a 

redução de 0,6ha correspondentes à diminuição de 5 manchas de afectações. 

 

Do total destas reuniões, e dos pareceres emitidos (Anexo II) a RAN a integrar na Planta de 

Condicionantes da revisão do PDM totaliza cerca de 4545,90 ha, correspondendo a: 

 333 manchas para Solo Urbano (excluíndo os Espaços Verdes) favoráveis – 300,40 ha; 

 54 manchas para Espaços Verdes favoráveis – 116,3 ha; 

 207 manchas a afectar – 210,52 ha. 

 

7.1.2. Reserva Ecológica Nacional 

 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) apresentada na Planta de Condicionantes foi obtida através da 

redelimitação da REN bruta fornecida pela CCDRC. Esta condicionante foi criada em 1983 através do 

Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, com a finalidade de possibilitar a exploração dos recursos e do 

território com a devida salvaguarda de determinadas funções e potencialidades, das quais dependem o 

equilíbrio ecológico e as estruturas biofísicas de Portugal. Mais tarde, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 

93/90, de 19 de Março, que tinha como função a introdução do regime transitório da REN com base no 

qual deveriam ser delimitados os ecossistemas do território nacional que não se encontravam defendidos 

pelo Decreto-Lei n.º 613/76, de 27 de Julho, mas que deveriam ser protegidos face à sua mais-valia 

ambiental e à sua importância em termos de ordenamento do território. 

 

O Município de Águeda apresenta uma área de cerca de 335 km2, dos quais 59% se encontravam, em 

1996, inseridos em área afecta à Reserva Ecológica Nacional, sobretudo nas áreas localizadas mais a 

nascente do Concelho onde a orografia é acidentada (com inclinações que facilmente ultrapassam os 

                                                      
18 Na reunião da 7.ª CTA foi solicitado pela REFER a exclusão do canal ferroviário da Linha do Vouga da REN e da RAN, no entanto tal proposta 
merecer parecer desfavorável da CCDRC, tendo a DRAPC, após a formulação do pedido por escrito por parte da CMA, emitido parecer 
favorável. 
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30%) e ainda ao longo das suas várzeas, sobretudo na zona poente do Concelho, as quais são 

anualmente sujeitas a episódios de cheias e, como tal, sensíveis do ponto de vista biofísico e hídrico, 

sendo por isso mesmo parte integrante desta condicionante. 

 

É importante realçar que na área nascente do Concelho existem freguesias, como é o caso de Agadão, 

que apresentavam, em 1996, 85% do território afecto à REN, o que muitas vezes condicionou a 

actividade das populações, já por si interiorizadas e com reduzidas capacidades de sustentabilidade 

económica. 

 

Paralelamente a estas questões, verificou-se ao longo dos últimos 14 anos, desde que a REN foi 

aprovada para o Município de Águeda (1996), um conjunto de constrangimentos relacionados com esta 

condicionante, dos quais se destacam: 

 A existência de áreas classificadas simultaneamente como Reserva Ecológica Nacional e como 

Urbanas/Urbanizáveis, o que tem conduziu a situações de dificuldade na gestão do território; 

 A existência de áreas significativamente grandes afectas à REN, cujos princípios de delimitação 

não corresponderam aos expressos no seu regime regulamentar e que conduziram a situações 

de espartilho dos espaços urbanos e urbanizáveis no território, sob a “pretensa” preservação de 

um determinado ecossistema sensível, com todos os subsequentes impactes ambientais, 

urbanísticos e económicos; 

 A existência de áreas da REN inseridas em zonas média e densamente povoadas, já ocupadas 

por construções preexistentes à sua delimitação, totalmente infra-estruturadas e com um cariz 

marcadamente urbano. Acresce aqui o facto de, por lapso, povoações inteiras, assim como 

inúmeras construções habitacionais e industriais, terem ficado inseridas nesta condicionante. 

 

Desta forma, a redelimitação da REN constante na Planta de Condicionantes, e que assenta sobre a REN 

bruta elaborada pela CCDRC, efectua um ajuste mais coerente entre a preservação dos ecossistemas 

afectos a esta condicionante e as estruturas construídas no território ou as áreas com aptidão 

edificatória19.  

                                                      
19 A delimitação da REN incorporou, de acordo com propostas da autarquia, 33,29 ha de áreas associadas sobretudo à protecção de leitos dos 
cursos água, de áreas de máxima infiltração e de áreas com risco de erosão. 
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Tal situação decorre claramente de uma visão intrínseca ao facto de considerar a REN uma “arma” 

importante na organização do território municipal, sobretudo numa visão integrada com a RAN e numa 

lógica de complementaridade com a Estrutura Ecológica Municipal. Uma coerente redefinição da mesma, 

agregando os ecossistemas mais importantes e criando uma estrutura mais contínua no território, é 

indispensável para uma eficiente gestão da mesma e do território em geral. Preservar valores essenciais 

como o sistema hídrico ou a fauna e flora existentes são princípios fundamentais que importa enquadrar 

com a actividade humana e potenciar em conjunto, como forma de gerar um território mais sustentável. 

 

7.1.2.1. Avaliação do Processo de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional 

 

Relativamente, ao processo de Delimitação da REN, foram realizadas cinco reuniões sectoriais entre a 

Câmara Municipal de Águeda e a CCDRC, entre 2007 e 2010, tendo sido ainda realizada mais uma 

reunião com a presença da DRAPC, conforme referido no ponto 7.1.1.1 para compatibilização das 

desafectações e afectações da RAN com a REN. 

Assim, o processo negocial ocorrido com a CCDRC, embora tendo sido muito frutuoso, acabou por não 

obter uma concordância total entre as duas partes, já que a CCDRC emitiu parecer desfavorável a 

algumas das desafectações que o Município de Águeda pretende manter, o que irá conduzir a que a 

proposta de delimitação da REN e subsequentemente as afectações e desafectações seja presente à 

Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional (CNREN) para emissão de parecer sobre as mesmas. 

Independentemente desta situação, ao longo do processo foram sendo sucessivamente reavaliadas e 

discutidas as propostas da Autarquia. Assim, e da proposta de redelimitação da REN inicial, da qual 

constavam 252 manchas, verificou-se, após uma análise exaustiva das mesmas que: 

 74 manchas mereceram parecer desfavorável; 

 59 manchas mereceram parecer favorável; 

 61 manchas favoráveis parciais; 

 44 manchas mereceram acertos; 

 14 manchas sem decisão; 

 68 manchas a afectar. 

 

Quanto às afectações, a totalidade das manchas propostas foram aceites pela CCDRC. Contudo, a 

avaliação inicialmente efectuada pela CCDRC da proposta de desafectações não foi aceite pela Câmara 
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Municipal, tendo esta entidade apresentado uma nova proposta de desafectações que foi avaliada nas 

reuniões realizadas a 29 de Agosto e 1 de Setembro de 2009. Esta proposta, contudo, aumentou o 

número de desafectações, fruto da necessidade de incorporar nos perímetros urbanos algumas situações 

que do ponto de vista urbanístico se consideraram relevantes. Na realidade, foram apresentadas cerca de 

284 manchas. Na sequência desta reunião, foi apresentada uma nova proposta com 262 manchas a 

desafectar, onde foram analisadas apenas as novas manchas propostas e algumas manchas que a 

Autarquia pretendia manter como desafectação, apesar do parecer desfavorável da CCDRC, proposta 

esta que também não recebeu o aval desta entidade, tendo a reunião resultado em: 

 60 manchas desfavoráveis; 

 27 manchas favoráveis; 

 12 acertos; 

 27 manchas favoráveis parciais; 

 50 manchas a afectar. 

 

A 4 de Fevereiro de 2010, foi realizada nova reunião com vista a efectuar a análise conjunta da REN e da 

RAN, assim como dos perímetros urbanos, tendo-se acordado nessa reunião que apenas seriam alvo de 

parecer favorável as desafectações da RAN e REN que, sendo coincidentes, obtivessem parecer 

favorável de ambas as entidades. Na continuidade desta reunião, foi realizada uma outra no dia 3 de 

Março onde foi concluída a análise das manchas, tendo sido emitido um parecer final, que conduziu a: 

 73 manchas com parecer desfavorável – 32,93 ha; 

 165 manchas com parecer favorável – 135,89 ha; 

 50 manchas a afectar – 462,64 ha. 

 

Finalizadas as reuniões de concertação com a CCDR-C, e no seguimento do parecer final da CTA, a 

CCDR-C e autarquia instruíram conjuntamente o processo de Delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional, tendo o mesmo sido remetido pela CCDR-C à CNREN. No seguimento de pedidos de 

esclarecimentos e alterações solicitadas por esta comissão ao processo, este, na sua versão final, inclui: 

 33,29 ha na REN bruta, área que correspondente às manchas que, do total das manchas 

propostas pela autarquia a afectar à REN, e tendo em conta o Regime Jurídico da REN, 

cumpriam os requisitos inerentes à delimitação dos ecossistemas onde foram incluídos;  

 193 manchas de exclusão da REN: 
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 - 46, com parecer desfavorável da CCDR-C; 

 - 145, com parecer favorável da CCDR-C; 

 - 2, com parecer favorável parcial da CCDR-C. 

 

A CNREN emitiu parecer à proposta de delimitação da REN de Águeda em 5 de Abril de 2010, tendo, 

para as 193 manchas de exclusão solicitadas, emitido parecer favorável a 141 manchas, parecer 

favorável condicionado a 3 manchas (correspondendo a parecer favorável apenas às áreas ocupadas 

pelas edificações existentes) e parecer desfavorável a 49 manchas. Consequentemente foi autorizada a 

exclusão de 99.05 ha desta condicionantes. 

 

Finalizado o processo de negociação desta condicionante, cujo resultado é possível de observar nos 

elementos constantes do anexo III do presente relatório, procedeu-se à elaboração da Carta da REN, a 

qual integra a Planta de Condicionante desta revisão. Verifica-se, assim, que a área final do território 

concelhio afecto à REN é de 12593,22 ha, correspondendo, em termos do somatório dos vários 

ecossistemas da REN, a 16 870,74 ha. 

 

7.1.3. Rede Natura 2000 

 

A Rede Natura 2000 é, por definição, uma rede ecológica de âmbito europeu que tem por principal 

objectivo contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação e recuperação dos habitats 

naturais, da fauna e da flora selvagens, garantindo-lhes um estatuto de conservação favorável no 

território da União Europeia. Assim, relativamente à preservação dos habitats naturais e da fauna e flora 

selvagens, a União Europeia deu corpo à Directiva 92/43/CEE, de 21 de Maio – Directiva Habitats e à 

protecção das aves selvagens através da Directiva 79/409/CEE, de 2 de Abril – Directiva Aves. Resultam 

daqui a criação das Zonas de Protecção Especial (ZPE) destinadas a conservar as 182 espécies e 

subespécies de aves contidas no Anexo I da Directiva  Aves, bem como as espécies migradoras, e um 

conjunto de Sítios de Interesse Comunitário (SIC), designados como Zonas Especiais de Conservação 

(ZEC), que visam conservar os 198 tipos de habitats, 230 animais e 483 espécies vegetais constantes 

dos anexos da Directiva Habitats. Face a este cenário, Portugal transpôs as referidas Directivas para a 

ordem jurídica interna através do Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de Abril, (alterado pelo Decreto-lei n.º 
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49/2005, de 24 de Fevereiro) que revogou os Decretos-Lei n.º 75/91, de 14 de Fevereiro, n.º 224/93, de 

18 de Junho, e n.º 226/97, de 27 de Agosto. 

 

Águeda possui cerca de 11% do território concelhio classificado como Rede Natura 2000, dos quais cerca 

de 6% estão inseridos na Zona de Protecção da Ria de Aveiro (PTZPE0004) e o restante incluído na 

zona especial de conservação referente ao Sítio de Importância Comunitária do Rio Vouga 

(PTCON0026). A Pateira merece particular destaque, uma vez que integra a Zona de Protecção Especial 

para a Avifauna da Ria de Aveiro (Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro), estando ainda 

classificada como “Zona Sensível” de acordo com o Decreto-lei n.º 152/97, de 19 de Julho, Anexo II 

(referente a águas doces superficiais e estuários). No que diz respeito ao Sítio do Rio Vouga, este foi 

aprovado na 1ª Fase da Lista Nacional de Sítios através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

142/97, de 28 de Agosto. O limite da Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro, que se encontra na 

Planta de Condicionantes, foi objecto de ajuste à escala do Plano Director Municipal (1/10 000), de 

acordo com a delimitação escrita da ZPE da Ria de Aveiro no Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de 

Setembro, tendo esta delimitação merecido parecer favorável do ICBN e encontrando-se igualmente na 

Carta da Rede Natura 2000. 

 

No âmbito da Rede Natura 2000, deu-se ainda especial atenção à definição dos perímetros urbanos, 

tendo sido realizado um relatório de ponderação dos limites do solo urbano em áreas classificada na 

Rede Natura 2000 (constante no anexo IV do presente regulamento), o qual teve como principal função 

enquadrar as alterações ligeiras realizadas nos perímetros urbanos no interior desta condicionante. Na 

prática, esta alteração de perímetros foi significativamente favorável para esta condicionante, com uma 

redução efectiva do solo urbano de 52,22 ha nesta área. 

 

7.1.4. Áreas abrangidas por cheias / Zonas inundáveis no interior do Perímetros Urbanos 

 
O Concelho de Águeda é abrangido por cheias, sendo que as áreas afectas ao Leitos e Cursos de Água, 

assim com as Áreas Abrangidas por Cheias, se encontram definidas na Carta da REN do Concelho. 

Contudo, e de acordo com o definido no n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de Novembro, 

“os municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias num período de tempo que, pelo menos, 
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inclua o ano de 1967 e que ainda não se encontrem abrangidos por zonas adjacentes classificadas nos 

termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, na redacção conferida pelo Decreto-

Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro, devem elaborar uma carta de zonas inundáveis, que demarque, no 

interior dos perímetros urbanos, as áreas atingidas pela maior cheia conhecida”. 

 

Assim sendo, foi efectuada uma delimitação das áreas abrangidas por cheias no Concelho, com o 

período de retorno de 100 anos, sendo que a mesma se encontra delimitada na Planta de Ordenamento. 

Para estas, na cidade, a cota de segurança é de 12 m acima da cota média do nível do mar, sendo que 

qualquer edificação terá que definir a cota de soleira acima desta marca. 

 

7.1.5. Área de argilas cativas e Recursos geológicos 

 

O Concelho de Águeda é abrangido pela Área de Argilas Cativas de Aguada de Cima, a qual foi instituída 

pela Portaria n.º 448/90, de 16 de Junho, que é definida pelos vértices trigonométricos Barrô, Borralha, 

Mama Grande, Vale da Erva e Chãs de Ventosa, situadas nos Concelhos de Águeda, Anadia, Mealhada 

e Oliveira do Bairro, estando esta inserida na Planta de Condicionantes. 

 

Nesta área ocorrem jazidas de argilas com qualidades refractárias de grande interesse para a indústria 

cerâmica nacional, cujas reservas conhecidas são escassas, e que se destinam, essencialmente, à 

indústria do "barro branco", cerâmica doméstica (olaria de barro e faiança, entre outros), cerâmica 

decorativa e cerâmica industrial (azulejos, mosaicos, etc.) 

 

Existe ainda no Concelho um conjunto de explorações destinadas à extracção de massas minerais, 

nomeadamente argilas, que se encontram identificadas no quadro 12, sendo que a zonas de salvaguarda 

a estas se encontram previstas no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações 

constantes no Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, estando identificadas na Planta de 

Ordenamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA – REVISÃO 

 GRUPO  DE TRABALHO  PDM                                                                                                                                                            MAIO 2010 
 

 

106 

Número Nome Entidade Exploradora Cord X Coord Y Freguesia Substância Principal

5929 Alminhas do Casarão Maquiágueda,Lda -24281 98541 Borralha Argila Comum

3749 Vale de Água nº3 Argigal - Soc. de Argilas de Portugal -24280 92880 Aguada de Cima Argila Especial

5820 Bustelo Arginorte - Extracção de Barros Cerâmicos, Lda -21565 93284 Aguada de Cima Argila Normal

5869 Pinhal da Guarita Aldeia & Irmão, S.A. -23693 92936 Aguada de Cima Argila Especial

6364 Brejo Areia Trata - Tratamento e Comércio de Areias, Lda -26027 97625 Borralha Areia Comum

2501352 Vale da Ponte Areia Trata - Tratamento e Comérco de Areias, Lda -30724 99259 Espinhel Areia Comum

25021663 Vale do Lobo José Coelho e Freire, Lda -25818 95537 Aguada de Cima Areia Comum

2501500 Trofa A tijoleira Central de Estarreja, Lda -27143 103435 Trofa Argila Comum

5296 Piedade Areia Trata - Tratamento e Comércio de Areias, Lda -29683 98936 Espinhel Areia Comum

5397 Ferreirós nº2 Areia Trata - Tratamento e Comércio de Areias, Lda -29070 98672 Recardães Areia Comum

6542 Vale da Alagoa Simões de Sá & Freire, S.A. -24654 93167 Aguada de Cima Argila Especial

Quadro 12 – Identificação e Localização das Explorações Minerais Existentes em Águeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.6. Domínio Hídrico 

 

Em termos de domínio hídrico, encontra-se assinalada na Planta de Condicionantes toda a rede 

hidrográfica superficial, desde as linhas de água de carácter sazonal, até aos rios existentes no Concelho. 

Em termos de condicionalismos à utilização destes recursos, à sua ocupação e à edificação na zona 

adjacente aos mesmos, terá que se dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 226A/07, de 31 de Maio, com as 

alterações constantes no Decreto-Lei n.º 391A/2007, de 21 de Dezembro. 

 

Para além desta rede hidrográfica superficial, encontram-se igualmente assinaladas na Planta de 

Condicionantes o conjunto de captações existentes no Concelho para abastecimento público, sendo que, 

em termos de zonas de protecção, se aplica nestes casos o expresso no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de 

Setembro. Este diploma estabelece as normas e os critérios para a delimitação de perímetros de 

protecção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, com a finalidade de 

proteger a qualidade das águas dessas captações. 

 

Todas as captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público de água para consumo 

humano de aglomerados populacionais com mais de 500 habitantes ou cujo caudal de exploração seja 

superior a 100 m3/dia, ficam abrangidas por este decreto-lei. 

 

Importa realçar o facto de a Captação de Assequins, inserida na zona baixa da cidade de Águeda, 

apresentar zonas de protecção aprovadas por Resolução de Conselho de Ministros (R.C.M n.º 32/2006, 

de 23 de Março). Para além desta, encontram-se estudados perímetros para as captações da Falgarosa 

e da Redonda, situadas na freguesia de Castanheira do Vouga, para as quais foram já realizados estudos 
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hidrológicos que estão para aprovação de Conselho de Ministros. De referir também que as captações do 

Carvoeiro cujo perímetro de protecção aguarda emissão de parecer para posterior publicação. 

 

7.1.7. Áreas sujeitas ao Regime Florestal 

 

O Concelho de Águeda apresenta três áreas abrangidas pelo regime florestal20: o perímetro florestal do 

Rio Mau, localizado nas freguesias de Valongo do Vouga e Macinhata do Vouga, que apresenta uma 

área de 568,7 ha; o perímetro florestal do Préstimo localizado, como o nome indica, na freguesia do 

Préstimo, e que apresenta uma área de 895,8 ha; o perímetro florestal da Arca, localizado na freguesia 

de Macieira de Alcôba, que apresenta apenas 25,50 ha. Estes perímetros florestais encontram-se sobre a 

gestão da Autoridade Florestal Nacional e estão identificados na Planta de Condicionantes. 

 

7.1.8. Terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios 

 

O Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, alterado por ratificação, pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, e 

pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro, estabelece no seu artigo 1.º a proibição, pelo prazo de 10 

anos, de várias acções nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios em áreas não 

classificadas nos planos municipais de ordenamento do território como solos urbanos. O Decreto-Lei n.º 

55/2007, de 12 de Março, que altera os anteriores, consagra, no entanto, a possibilidade de estas áreas 

serem alvo de urbanização em prazos inferiores a 10 anos, desde que em situações de reconhecido 

interesse público, ou desde que a destruição do coberto vegetal não resulte directamente da acção dos 

proprietários. 

 

No caso de Águeda, as áreas dos povoamentos florestais percorridas por incêndios nos últimos 10 anos 

(desde 1999) encontram-se delimitadas na Planta de Condicionantes, verificando-se que é na faixa 

                                                      
20 O Regime Florestal é um conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob 
o ponto de vista da economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e 
conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou 
para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral marítimo. (parte IV, artigo 25º, do Decreto de 24 de Dezembro de 
1901). 
O Regime Florestal Parcial, quando aplicado a terrenos baldios, a terrenos das autarquias ou a terrenos de particulares, subordinando a 
existência de floresta a determinados fins de utilidade pública, permite que na sua exploração sejam atendidos os interesses imediatos do seu 
possuidor. (parte IV, artigos 26.º e 27º, do Decreto de 24 de Dezembro de 1901). 
De referir que a delimitação destas áreas terá que ser alvo de rectificação futura por parte da Autoridade Florestal Nacional, uma vez que a sua 
transposição para a cartografia actual revela algumas inconsistências em termos de correspondência no território municipal. Este assunto foi 
abordado em reuniões sectoriais com a AFN, tendo esta entidade considerado que a inclusão dos mesmos em sede da Planta de Condicionantes 
do PDM deverá ser realizada de acordo com a sua delimitação na legislação actual. 
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interior do Concelho onde se registam ocorrências de maior dimensão, em contraponto à zona nascente 

do mesmo, onde as áreas ardidas são em maior número, mas de menor dimensão, o que se deve ao 

facto desta ser uma zona com menos área florestal e com uma maior ocupação urbana, o que permite o 

controlo mais eficaz e rápido das ignições. 

 

7.1.9. Património Classificado (imóveis classificados e em vias de classificação)  

 

Em termos de Património Classificado ou Em Vias de Classificação existente no Concelho de Águeda e 

assinalado na Planta de Condicionantes, destacam-se os seguintes casos: 

 Monumentos Nacionais:21 

- Igreja da Trofa, compreendendo os Túmulos dos Lemos / Panteão dos Lemos (Decreto 

n.º 136 de, 23 de Junho de 1910); 

 Imóveis de Interesse Público22: 

 - Estação Arqueológica de Cabeço do Vouga / Castelium Marnelis;  

 - Ponte Velha do Marnel (Decreto nº 40684, de 13 de Julho de 1956); 

 - Pelourinho de Aguada de Cima (Decreto-Lei n.º23 122, de 11 de Outubro de 1933)23; 

 - Pelourinho de Assequins (Decreto-Lei n.º23 122, de 11 de Outubro de 1933); 

 - Pelourinho de Serém (Decreto-Lei n.º23 122, de 11 de Outubro de 1933); 

 - Pelourinho da Trofa (Decreto-Lei n.º23 122, de 11 de Outubro de 1933); 

 Imóveis de Interesse Municipal24: 

 - Parque de Alta Vila (Decreto n.º 2/96, de 6 de Março de 1996). 

Para além destes imóveis classificados, regista-se ainda a presença de outros três imóveis que se 

encontram em vias de classificação, estando em fase de delimitação da Zona Especial de Protecção25 e 

que, como tal, surgem identificados na Planta de Condicionantes. São estes: 

                                                      
21 Um bem considera-se de interesse nacional, adoptando a designação de Monumento Nacional, quando a “respectiva protecção e valorização, 
no todo ou em parte, represente um valor cultural de significado para a Nação.” (Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, artigo 15.º ponto 4). 
22 “Um bem considera-se de interesse público quando a respectiva protecção e valorização represente ainda um valor cultural de importância 
nacional, mas para o qual o regime de protecção inerente à classificação como de interesse nacional se mostre desproporcionado.” (Lei 
n.º107/2001, de 8 de Setembro, artigo 15.º ponto 5). 
23 Os Pelourinhos de Aguada de Cima e Assequins, não surgem identificados na Planta de Condicionantes, uma vez que não se encontram 
implantados no seu local de origem, estando guardados no Museu de Aveiro e na Junta de Freguesia de Águeda, respectivamente. 
24 “Consideram-se de interesse municipal os bens cuja protecção e valorização, no todo ou em parte, representem um valor cultural de significado 
predominante para um determinado município.” (Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, artigo 15.º ponto 6). 
25 Entende-se por zona especial de protecção a área envolta ao edifício, na qual qualquer intervenção terá que obter parecer por parte do 
organismo do património cultural competente em razão da matéria. 
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 Igreja Paroquial de Agadão; 

 Igreja Matriz de Belazaima do Chão; 

 Casa da Borralha, Capela e Jardim Envolvente. 

 

De referir ainda a presença no Concelho de uma árvore classificada na freguesia de Belazaima do Chão, 

da espécie Quercus Suber L. (Diário da Republica nº 225, II Série, de 28/09/1994). Com uma altura de 

18m e um perímetro de base de 5,2 m, apresenta um diâmetro de copa de 26 m, sendo o ex-libris da 

povoação, e estando identificada na Planta de Condicionantes. Este sobreiro está ainda abrangido pelo 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, o qual estabelece as medidas de protecção a esta espécie. 

 

7.1.10. Rede Rodoviária Nacional 

 

No Concelho de Águeda, as Estradas Nacionais e Regionais perfazem 7,5% do total da extensão da rede 

viária concelhia. A Rede Rodoviária Nacional apresenta a seguinte definição: 

 Auto-estradas: 

- Auto-estrada 25, entre o km 29,000 e o km 41,000; 

 Itinerário Complementar: 

- Itinerário Complementar 2 – 19,750 km de extensão; 

 Estradas Nacionais: 

- Estrada Nacional n.º 333 – entre o km 18,454 e o km 21,558 e variante Perrães-Águeda 

(2,700 Km de extensão); 

 Estradas Regionais: 

- Estrada Regional n.º 230 – entre o km 20, 611 e o km 38,902; 

- Estrada Regional n.º 336 – entre o km 0,000 e o km 14,000; 

 Rede Desclassificada pelo PRN 2000, sob Jurisdição das Estradas de Portugal: 

- Estrada Nacional n.º 1 entre o km 223,700 e o km 243,450; 

- Estrada Nacional n.º 333 entre o Km 21,558 e o km 23,479; 

 

Em termos de servidões e restrições de utilidade pública, terão que ser cumpridas as faixas non 

aedificandi constantes nos seguintes diplomas:  

 Auto-estradas: 
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- Auto-estrada 25 – alínea b) do nº1 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 142-A/2001 de 24 de Abril; 

 Itinerário Complementar: 

- Itinerário Complementar 2 – alínea b) do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 13/94 de 15 de Janeiro; 

 Estradas Nacionais: 

- Estrada Nacional n.º 333 – alínea c) do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 13/94 de 15 de Janeiro; 

 Estradas Regionais: 

- Estrada Regional n.º 230 – alínea c) do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro;  

- Estrada Regional n.º 336 – alínea c) do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro; 

 Rede Desclassificada pelo PRN 2000, sob Jurisdição das Estradas de Portugal: 

- Estrada Nacional n.º1 – artigo 8º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro; 

- Estrada Nacional n.º 333 – artigo 8º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro. 

 

Para além da rede viária existente, encontra-se ainda projectada, de acordo com o Plano Rodoviário 

Nacional, a duplicação do IC 2 entre Coimbra e Oliveira de Azeméis. Este encontra-se também 

identificado na Planta de Condicionantes e apresenta uma faixa non aedificandi de 400 m centrada no 

eixo do corredor ambientalmente aprovada e num círculo de 1 300 m de diâmetro centrado em cada nó 

de ligação, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro (artigo 3º) e no 

seguimento da Declaração n.º 105/2009, publicada em Diário da República n.º 57, II Série, de 23 de 

Março. De igual forma, o Eixo Rodoviário Aveiro/Águeda, que se encontra já em fase de Projecto de 

Execução, fica identificado na Planta de Condicionantes, até à sua construção, com a faixa de protecção 

de acordo com o n.º 1 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro.  

Está ainda projectado o IC35, uma nova ligação entre Sever do Vouga e a A 25 e que já possui o estudo 

prévio aprovado e publicada a zona de servidão non aedificandi de 400 m centrada no eixo do corredor 

ambientalmente aprovado e um círculo de 1300m de diâmetro centrado no nó de ligação com a A25, de 

acordo com o publicado na Declaração n.º 195/2010, publicada em Diário da República n.º 194, II Série, 

de 6 de Outubro, encontrando-se a mesma identificada na planta de condicionantes. 

Cumulativamente, encontra-se delimitada na Planta de Ordenamento a 2ª fase da Variante à EN 333 que 

ligará a EN 235 e a N 333, efectuando também a ligação à A 1, no nó de Mamodeiro. 
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7.1.11. Rede Ferroviária 

 

O Concelho de Águeda é atravessado pela Linha do Vouga, numa extensão de 32 km, e pelo ramal de 

Viseu, actualmente sem exploração, numa extensão de 4 km, aproximadamente, sendo que as mesmas 

se encontram assinaladas na Planta de Condicionantes, devendo respeitar-se as zonas non aedificandi 

previstas no Decreto-Lei n.º 39 780, de 21 de Agosto de 1954, alterado pelo Decreto-Lei n.º269/92, de 28 

de Novembro. 

 

7.1.12. Outras condicionantes 

 

7.1.12.1. Rede Eléctrica Nacional  

 

O Município é atravessado longitudinalmente por linhas de Muito Alta e Alta Tensão com 400 e 220 KV 

respectivamente, que passam nas freguesias de Aguada de Baixo, Aguada de Cima, Barrô, Recardães, 

Espinhel, Travassô, Trofa e Segadães. No que se refere às Linhas de Muito Alta Tensão, importa 

destacar a Subestação da Mourisca do Vouga, na freguesia da Trofa, na Linha de 220 kV que atravessa 

o Concelho. Destas partem as linhas de Média Tensão com 15 KV que fazem a distribuição transversal 

de todo o Concelho. Assim, e relativamente a estas linhas, cumprem-se as faixas non aedificandi 

previstas no Decreto-Lei nº 180/91, de 14 de Março. 

 

7.1.12.2. Rede de Saneamento / Emissário da SIMRIA e Abastecimento de Água 

 

No Concelho de Águeda, relativamente à rede de saneamento e abastecimento de água, as servidões 

são conferidas pelo Decreto-Lei nº 34201, de 11 de Outubro de 1944, pelo que terão que se cumprir as 

condições expressas no mesmo. Contudo, por uma questão de simplificação e porque tal não é 

obrigatório, não se encontram assinaladas na Planta de Condicionantes as redes de saneamento no 

Concelho, as quais estão constantes no estudo relativo às Infra-Estruturas. No entanto, e tendo em conta 

que o Município é abrangido pelo Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro, este é 

identificado na Planta de Condicionantes, sendo que, em relação a este, terá que se cumprir uma zona 

non aedificandi de 3 e 5 m, de acordo com o Despacho 17 858/2005, Diário da Republica, II Série, n.º 

159, de 19 de Agosto de 2005. Assinala-se, igualmente, na Planta de Condicionantes as condutas 



 

 

 

 
 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA – REVISÃO 

 GRUPO  DE TRABALHO  PDM                                                                                                                                                            MAIO 2010 
 

 

112 

adutoras da rede de abastecimento de água, cuja servidão se encontra definida pelo Decreto-Lei n.º 

34201/44, de 11 de Outubro. 

 

7.1.12.3. Gás Natural / Gasodutos 

 

No Concelho de Águeda é de assinalar a presença de um gasoduto de 2º Escalão que se encontra 

instalado no sul do território municipal, e que atravessa as freguesias de Aguada de Baixo, Barrô e 

Borralha. É a partir deste que a rede concelhia se expande e ramifica para as freguesias mais próximas, 

sendo as freguesias de Águeda, Barrô, Aguada de Cima e Recardães, aquelas que apresentam uma 

maior taxa de cobertura de gás, embora existam ligações pontuais nas freguesias de Aguada de Baixo, 

Borralha, Recardães, Travassô, Espinhel, Segadães, Trofa e Valongo do Vouga. As faixas de protecção 

ao gasoduto estão consignadas no Decreto-Lei n.º 374/89 de 25 de Outubro, e correspondem a zonas 

non aedificand de 10 m para cada lado do eixo deste, sujeitas a imposições constantes a), b), d) e) do n.º 

4 do artigo 10º do referido decreto-lei. 

 

7.1.12.4. Campo de Tiro / Servidões Militares 

 

No que se refere às Servidões Militares existentes no Concelho de Águeda, importa apenas assinalar o 

Campo de Tiro situado na Toca do Burro em Valongo do Vouga (assinalado na Planta de 

Condicionantes), o qual é propriedade do Ministério da Administração Interna, sendo o mesmo regido 

pelo disposto no Decreto-Lei nº 19/2006, de 25 de Outubro. A zona de protecção a ele associada 

corresponde à área contida num arco de 45º para ambos os lados dos primeiro e último posto de tiro, 

projectado a 300m de qualquer um destes”, de acordo com a alínea m) do artigo 1º daquele decreto-lei. 

 

7.1.12.5. Marcos Geodésicos 

 

No que se refere aos Marcos Geodésicos, as zonas de protecção aos mesmos regem-se pelo disposto no 

Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril, sendo que se encontram identificados na Planta de 

Condicionantes todos os marcos geodésicos existentes no Concelho, e cuja faixa de protecção apresenta 

15 m de raio. O quadro seguinte identifica os marcos existentes, assim como as suas coordenadas, 

ordem e altimetria. 
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X Y

ÁGUEDA 3 -26674,768 101381,708 81,91

BARRÔ 3 -28393,375 96101,069 72,71

CABEÇA DO CÃO 3 -15282,195 106197,836 454,34

CASTANHEIRA 2 -18400,565 102433,541 389,75

MAÇOIDA 3 -21963,921 103689,979 169,16

MARCO DO CONCELHO 3 -21166,584 112949,396 251,51

MOITEDO 3 -20074,138 109197,788 377,09

S MARTINHO 3 -23759,979 96961,797 85

SANTO 3 -16892,246 96165,935 460,71

TROFA 2 -29246,254 104730,472 99,23

VALONGO 3 -26362,901 106517,927 44

VOUGA 3 -28203,092 108963,974 78,86

MARCOS GEODÉSICOS

COORDENADAS
ORDEMVERTICE ALTIMETRIA

 
Quadro 13 – Marcos Geodésicos do Concelho de Águeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.12.6. Estabelecimentos escolares / Hospital / edifícios públicos 

 

As servidões associadas aos estabelecimentos escolares existentes no Concelho e identificados na 

Planta de Condicionantes, correspondem, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 37575, de 8 de Outubro de 1949, 

à proibição da construção de qualquer edificação cujo afastamento ao recinto escolar seja inferior a uma 

vez e meia a altura da construção e menor que 12 m. O Concelho de Águeda possui apenas um Hospital, 

o qual se encontra identificado na planta de condicionantes e possui uma servidão geral, correspondendo 

a 50 m, de acordo com o estipulado pelo Decreto-lei n.º 34993, de 11 de Outubro de 1945. 

 

7.1.12.7. Áreas com perigosidade de risco de incêndio 

 

As áreas com Perigosidade de Risco de Incêndio encontram-se identificadas, no âmbito da Planta de 

Condicionantes, na Carta com a designação homónima, e assinalam as áreas afectas às classes Alto e 

Muito Alto Risco de Incêndio, sendo que nessas áreas, e de acordo com o definido no artigo 16.º do 

Decreto-Lei 17/2009, de 14 de Janeiro, é proibida a construção de edificações destinadas a habitação, 

comércio, serviços e indústria. 
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7.1.12.8. Defesa da Floresta Contra Incêndios – Sistemas de Detecção / Postos de Vigia Públicos 

 

Relativamente à rede de defesa da floresta contra incêndios definida na Planta de Condicionantes, é de 

salientar a existência de 2 postos de vigia públicos, situados no Préstimo (Tareja com o número 47-4) e 

em Agadão (Falgoselhe, com o número 47-5). 

 

7.2. ZONAMENTO 

 

O zonamento constante na Planta de Ordenamento e cuja tradução em termos de regras de ocupação se 

encontra constante no regulamento, resulta da conjugação do diagnóstico da situação actual com o 

cenário evolutivo traçado, bem como da sua conjugação com a visão e estratégias do Município a seguir 

a médio/longo prazos, por forma a alcançar um desenvolvimento sustentado e equilibrado do território 

concelhio. Relembre-se que no Diagnóstico do Plano, foi traçado um conjunto de objectivos para o Plano 

Director Municipal, os quais resultaram da análise do território e das opções tomadas pelo PDM 

elaborado em 1995. A redefinição do zonamento face às situações de deficiente classificação do uso do 

solo, a criação de um novo normativo, devidamente articulado com a realidade presente no território, a 

revisão do sistema viário do Concelho e à criação de áreas destinadas a equipamentos, foram apontados 

como objectivos a alcançar e que têm uma tradução directa sobre o território. Cumulativamente, a criação 

de uma política de solos por parte do Município que permita a regulação do mercado fundiário, sobretudo 

no que diz respeito ao solo industrial, é outro dos aspectos a que o zonamento tem especial atenção. 

Paralelamente, a reestruturação do solo rural é outro dos objectivos estruturantes. 

 

Do zonamento agora adoptado subentendem-se as dinâmicas subjacentes ao tipo de ocupação do solo 

rural, quer do ponto de vista da sua ocupação pelas funções produtivas que lhe estão associadas, quer 

através da edificação em solo rural. Entende-se que estas duas componentes se encontram intimamente 

ligadas e que a sua dissociação apresenta problemas significativos para o tecido social inserido no espaço 

rural e para a gestão dos ecossistemas presentes neste. Aliás, a questão da reestruturação do solo rural é 

fundamental enquanto garante do desenvolvimento sustentado e equilibrado do Concelho de Águeda, e 

um aspecto fundamental para manter o equilíbrio ambiental do mesmo, aspecto fulcral de toda a estratégia 

de revisão do PDM, cuja tradução passa, em parte, pela Estrutura Ecológica Municipal. 
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A questão ambiental é encarada no modelo de zonamento com grande peso e como uma forma de 

operacionalizar muitas das opções estratégicas do Plano. Assim, criou-se uma estrutura de ordenamento 

que traduz o atrás referido, dentro da estrutura de ordenamento prevista no Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, para o Plano Director Municipal.  

 

Quadro 14 – Categorias e Subcategorias do Solo Rural e do Solo Urbano 

SOLO RURAL 

Categorias Operativas Categorias Funcionais Subcategorias Funcionais 

Espaços Naturais 

Espaços Florestais 

Espaços Florestais de Produção 

Espaços Florestais de Produção Tipo 1 

Espaços Florestais de Produção Tipo 2 

Espaços Florestais de Produção Tipo 3 

Espaços Florestais de Conservação 

Espaços Florestais de Protecção 

Espaços Florestais de Conservação Estrita 

Espaços Florestais de Recreio, Enquadramento e 
Estética da Paisagem 

Espaços Agrícolas 

Espaços Afectos a Actividades Industriais 

Espaços Afectos à Exploração de Recursos Geológicos 

Espaços de Recursos Geológicos Potenciais 

Espaços de Recursos Geológicos Consolidados 

Espaços de Recursos Hidrominerais 

Aglomerados Rurais 

SOLO URBANO 

Categorias Operativas Categorias Funcionais Subcategorias Funcionais 

Solo Urbanizado 

Espaços Histórico-Culturais 

Espaços Centrais 

Espaços Residenciais 

Espaços Residenciais Tipo 1 

Espaços Residenciais Tipo 2 

Espaços Residenciais Tipo 3 

Espaços de Uso Especial - Aptidão Turística 
  Espaços de Actividades Económicas 
  Espaços Verdes 
  

Solo Urbanizável 

Espaços Centrais Urbanizáveis 

Espaços Residenciais Urbanizáveis 
Espaços Residenciais Urbanizáveis Tipo 1 

Espaços Residenciais Urbanizáveis Tipo 2 

Espaços de Uso Especial Urbanizáveis 
Espaços de Equipamentos 

Espaços de Infra-estruturas Aeronáuticas; 

Espaços de Actividades Económicas Urbanizáveis 
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A estrutura de zonamento que o Plano apresenta encontra-se constante no quadro 14, sendo que houve 

necessidade de efectuar nalguns casos uma desagregação das categorias de espaço, nomeadamente no 

Solo Rural e nos Solos Urbanizados e Solos Urbanizáveis, face à multiplicidade de situações existentes no 

território ao nível florestal e na ocupação urbana, as quais necessitam de ser tratadas e possuir regras de 

gestão e ocupação distintas que melhor se adeqúem ao desenvolvimento desses territórios. 

 

7.2.1. Solo Rural 

 

Num Concelho extenso como o de Águeda, a componente associada ao solo rural é muito significativa, 

pelo que se teve especial atenção ao seu zonamento. O Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro26, 

refere que o solo rural “é aquele para o qual é reconhecida a vocação para as actividades agrícolas, 

pecuárias, florestais ou minerais, assim como a que integra os espaços naturais de protecção ou de lazer, 

ou que seja ocupado por infra-estruturas que não lhe confiram o estatuto de solo urbano”. Nesta 

perspectiva, e tendo em conta o diagnóstico efectuado ao território municipal, assim como o 

desenvolvimento que se pretende para o mesmo, foi realizada, tal como já definido no quadro 14, uma 

desagregação do espaço rural em sete categorias, as quais se consideram representar todo o mosaico 

de actividades e funções existente no solo rural. Obviamente que esta delimitação do solo rural teve 

especial atenção a dois aspectos: 

 Às condicionantes biológicas, bióticas, biofísicas, pedológicas, geomorfológicas, ecológicas de 

usos do solo, integrando ainda o mosaico de paisagens existente no Concelho; 

 Às condicionantes de ordem superior, estipuladas pelo Planos Regionais com que abrangem o 

Concelho de Águeda, nomeadamente o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro – 

Litoral e o Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (ainda em elaboração). 

 

Considerou-se, pois, que o solo rural apresenta um conjunto de mais-valias para o equilíbrio biofísico, 

social, económico, ambiental e cultural do Concelho que importa preservar e salvaguardar. Contudo, o 

modelo apresentado assenta numa perspectiva de complementaridade de funções e usos, e não numa 

perspectiva de separação total destas. Considerou-se que a ocupação humana do solo rural é um factor 

importante e essencial para a valorização do mesmo, sobretudo no que toca às funções associadas à 

                                                      
26 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 
310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2006, de 31 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, 
de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
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exploração agrícola, florestal e agro-pecuária, fundamentais como fonte de equilíbrio económico, e de 

coesão social de toda a zona mais interiorizada do Concelho de Águeda. Assim, assumiu-se uma 

abordagem totalmente nova para a edificação em solo rural, a qual ficou completamente obliterada 

aquando da elaboração do PDM em 1995, sendo por isso mesmo necessário corrigir lapsos do passado 

que conduziram a fenómenos de desertificação do solo rural, e impediram simultaneamente um 

desenvolvimento equilibrado das funções presentes neste. 

 

7.2.1.1. Espaços Naturais 

 

Os Espaços Naturais, identificados no Concelho e constantes na Planta de Ordenamento do PDM, 

correspondem a espaços de elevada sensibilidade ao nível biofísico e morfológico e suportam em si 

ecossistemas complexos e de grande sensibilidade que importa preservar, salvaguardar e potenciar, quer 

ao nível da fauna como da flora. 

 

No Concelho de Águeda verifica-se que os Espaços Naturais estão sobretudo afectos ao sistema hídrico, 

nomeadamente às zonas lagunares existentes e às planícies e várzeas associadas aos maiores cursos 

de água do Concelho. Paralelamente, estes espaços surgem também associados a áreas inseridas na 

Rede Natura 2000, quer na Zona de Protecção Especial, que integra a Pateira de Fermentelos, quer no 

Sítio do Rio Vouga, embora aqui complementados por outras categorias de espaço, como os Espaços 

Florestais de Conservação e Protecção. 

 

Desta forma, a sua delimitação recaiu sobre um conjunto de condicionantes presentes no território, quer 

de índole física como de índole regulamentar, de onde se destacam os ecossistemas associados às 

áreas de máxima infiltração e às zonas abrangidas por cheias, no âmbito da Reserva Ecológica Nacional, 

bem como as áreas inseridas na Rede Natura 2000, cuja utilização dominante não seja agrícola, florestal 

ou geológica. 

 

No total, estes espaços ocupam uma área de aproximadamente 1 108 ha, sendo que são mais 

representativos nas freguesias litorais, como é o caso de Espinhel, Fermentelos e Óis da Ribeira (na 

envolvente da Pateira) e Travassô, Lamas do Vouga, Valongo e Macinhata do Vouga. Destaque-se ainda 

a freguesia de Castanheira do Vouga, que embora mais interiorizada, apresenta uma área significativa 
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inserida nesta condicionante, face à presença, em grande parte do seu território, do Rio Águeda e Rio 

Alfusqueiro, cujas margens se encontram devidamente protegidas e inseridas nesta categoria de espaço. 

 

Na prática, a territorialização desta categoria de espaço tem como objectivos: 

 A preservação das áreas mais sensíveis do ponto de vista ambiental do Concelho de Águeda, e 

dos ecossistemas de fauna e flora mais frágeis e com potencial de fragilização; 

 A preservação de áreas com elevado valor biológico, paisagístico, cultural e turístico, com vista à 

sua potenciação enquanto recurso endógeno para desenvolvimento em termos de base 

produtiva em sistemas agrícolas que promovam a agricultura biológica e façam uma 

complementaridade com o aproveitamento lúdico e turístico (de baixa densidade) destes 

espaços, conduzindo ao surgimento de economias locais baseadas na preservação dos 

ecossistemas em presença; 

 Contribuir para a constituição de um continuum naturale que promova a criação de corredores 

ecológicos ao longo de todo o Concelho, no âmbito da Estrutura Ecológica Municipal. 

 

Estas vertentes são devidamente complementadas pela componente regulamentar, onde os usos e 

condições de ocupação permitidas nestes espaços se restringem a edificações de valorização ambiental 

ou de complemento à actividade agrícola admitida nos mesmos, tendo-se especial atenção a dois 

aspectos: a componente de florestação e a componente de qualificação do espaço público do 

regulamento. Assim, considera-se que estas áreas deverão ser devidamente salvaguardadas 

relativamente à florestação “selvagem” e à introdução de espécies invasoras ou não autóctones, pelo que 

se considera fundamental a sua restrição e a plantação apenas de bosques com espécies autóctones. 

Estas últimas em muito valorizam estes espaços não apenas do ponto de vista cénico e do mosaico de 

paisagens, mas também do ponto de vista da protecção de determinados ecossistemas mais frágeis. 

 

Por outro lado, a devida qualificação do espaço público nestas áreas é essencial para a preservação 

destes espaços na sua forma o mais “naturalizada” possível, nomeadamente em termos das infra-

estruturas viárias, com a sua construção ou requalificação em materiais compatíveis com as 

características naturais e rurais que se pretendem para este tipo de solos, e a utilização de materiais 

compatíveis em espaços de elevada sensibilidade ecológica.  
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7.2.1.2. Espaços Florestais 

 

O Concelho de Águeda apresenta uma extensa mancha florestal, a qual se caracteriza por uma 

significativa presença de plantações de Eucalyptus globulus (que começa agora a ser substituído pelo 

Eucalyptus nitens), e ainda de algumas manchas de Pinus pinaster, sendo cada vez mais reduzidas as 

áreas afectas a outras espécies, nomeadamente espécies autóctones. 

 

Nesta perspectiva, assiste-se a médio/longo prazo a uma possibilidade de ruptura dos sistemas 

associados à floresta, não apenas pelo desequilíbrio ecológico que as plantações sucessivas e massivas 

de eucaliptos (com elevadas rotações) estão a provocar aos sistemas em presença e, em especial, ao 

sistema hídrico do Concelho, como também pela insustentabilidade do ponto de vista socioeconómico 

deste tipo de plantação no futuro. Nesta perspectiva, foi fundamental redesenhar todo o modelo estrutural 

do espaço florestal no Concelho até porque, do ponto de vista da protecção da floresta, tal se assumia 

como uma questão importante e imprescindível. A não intervenção sobre a floresta de Águeda, implicará, 

apesar de existirem maiores meios de combate a incêndios, uma maior propensão para a ocorrência de 

riscos naturais, de onde se destacam os incêndios florestais, que importa travar. 

 

Tal não quer dizer que o modelo que se apresenta tenha deixado de parte a componente de produção 

que foi fundamental para a economia das populações serranas ao longo das últimas décadas. 

Efectivamente, continua a observar-se um peso significativo da componente de produção, em parte 

associada ao eucalipto no modelo e no zonamento apresentado tendo-se, no entanto, tentado adaptar 

esta produção aos desafios do futuro em termos de sustentabilidade (a que as futuras Zonas de 

Intervenção Florestal que venham a surgir no Concelho podem ser muito úteis). 

 

 O que se pretende é que a floresta seja garante de segurança para pessoas e bens, meio de 

subsistência e protectora de si própria, através de uma cada vez maior sustentabilidade económico-

ambiental. Esta necessidade de reconversão do zonamento florestal conduziu à criação de várias 

subcategorias de espaço, de forma a melhor adaptar cada uma destas aos aspectos biofísicos, 

económicos e sociais presentes em várias partes do Concelho. 

 

Assim, são propostos dois grandes grupos: 
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 Espaços Florestais de Produção: 

o Espaços Florestais de Produção Tipo 1; 

o Espaços Florestais de Produção Tipo 2; 

o Espaços Florestais de Produção Tipo 3; 

 Espaços Florestais de Conservação: 

o Espaços Florestais de Protecção; 

o Espaços Florestais de Conservação Estrita; 

o Espaços Florestais de Recreio Enquadramento e Estética da Paisagem. 

 

Nesta perspectiva, desenhou-se todo um novo modelo para os espaços florestais do Concelho, muito 

assentes nas propostas do PROF-CL, ferramenta indutora e condutora da estratégia municipal a este 

nível, mas também através da articulação com outros instrumentos de cariz programático, com os Planos 

Municipais de Defesa da Floresta Conta Incêndios. Importa salientar que o Concelho de Águeda é 

abrangido pelas sub-regiões homogéneas do PROF-CL de Entre Douro e Mondego (na zona mais interior 

do Concelho), Gândaras Norte (na zona de Fermentelos) e Ria e Foz do Vouga (na zona litoral e central 

do Concelho). Importa ainda realçar a presença no Município de três Perímetros Florestais do Estado27, 

os quais são geridos pela Autoridade Florestal Nacional e que foram zonados como Espaços Afectos à 

Produção, sendo que actualmente são ocupados, maioritariamente, por florestações de Pinus pinaster. 

Assim, os objectivos fundamentais que assistiram à delimitação das diferentes categorias dos espaços 

florestais foram: 

 A preservação de núcleos florestais autóctones existentes no Concelho; 

 A reconversão da mancha florestal, de forma a contrariar a tendência de monocultura de 

Eucalyptus globulus, com a redução dos impactos ambientais associados; 

 A criação de um sistema florestal mais equilibrado e adequado à topografia do terreno e aos 

elementos biofísicos existente, e que promova uma melhor protecção passiva da floresta contra 

os incêndios; 

 O desenvolvimento de uma mancha florestal sustentada a longo prazo do ponto de vista 

socioeconómico, ambiental e turístico. 

 

                                                      
27 O Perímetro Florestal do Rio Mau (nas freguesias de Valongo do Vouga e Macinhata do Vouga), o Perímetro Florestal do Préstimo (nas 

freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba e Castanheira); Perímetro Florestal da Arca (freguesia de Macieira de Alcôba) 
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7.2.1.2.1. Espaços Florestais de Produção 

 

Os espaços florestais de produção são por excelência, e tal como o nome indica, espaços destinados à 

produção florestal em larga escala, nomeadamente no que concerne aos povoamentos florestais 

dominados pelo Eucalyptus globulus e Pinus pinaster. Contudo, no caso de Águeda, e para além deste 

tipo de espaços destinados à produção, tornou-se necessário criar espaços de produção com outro tipo 

de povoamentos dominantes, em áreas estratégicas associadas a determinado tipo de ocupações 

humanas ou naturais presentes no território, mas ainda assim assentes num princípio de produção em 

larga escala. 

 

Face a esta situação, surgem identificadas na estrutura de zonamento três classes de espaço florestal 

afectas à produção, os Espaços Florestais de Produção Tipo 1, os Espaços Florestais de Produção Tipo 

2 e os Espaços Florestais de Produção Tipo 3. Estes espaços correspondem, no caso do Tipo 1, a áreas 

de elevada produção de eucalipto e pinheiro com ocupações humanas escassas, no caso do Tipo 2, a 

zonas onde se privilegia a ocupação humana associada à produção florestal em complemento à função 

de produção, e no Tipo 3, a áreas com maior sensibilidade ecológica e biofísica que importa salvaguardar 

através de povoamentos com espécies arbóreas autóctones. 

 

De referir que o modelo apresentado para os espaços florestais assenta num princípio de 

multifuncionalidade destas áreas, embora com a devida salvaguarda dos aspectos relacionados com a 

compatibilização da capacidade edificatória com o risco de incêndio. Este princípio de multifuncionalidade 

permitirá salvaguardar a componente florestal da “ausência” de regras bem definidas com que esta se 

deparou no passado.  

 

Por outro lado, optou-se igualmente, tendo em conta a perspectiva de requalificação da floresta, por 

definir as condições de florestação e o tipo de espécies a utilizar. Considera-se a definição destes 

parâmetros um passo inovador e essencial em termos do ordenamento florestal ao nível nacional, 

criando-se assim um referencial claro para a floresta do Concelho, que é suficientemente lato para 

conseguir abarcar as melhores opções ambientais e económicas para as populações que exploram a 

floresta. 
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7.2.1.2.1.1. Espaços Florestais de Produção Tipo 1 

 

Conforme definido no regulamento do Plano Director Municipal, os Espaços Florestais de Produção Tipo 

1 são “espaços que englobam como subfunções principais a produção de madeira, de biomassa para 

energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos (…) Espaços destinados à 

produção florestal nas principais fileiras produtivas nacionais, nomeadamente Eucalyptus globulus e 

Pinus pinaster, considerando o Quercus robur para produção, incrementando os povoamentos puros”. 

 

Este tipo de categoria de espaço encontra-se sobretudo delimitado na zona mais interior do Concelho, de 

onde se destacam de forma clara as freguesias de Agadão, Préstimo, Belazaima do Chão, Castanheira 

do Vouga e Valongo do Vouga, e representa a área florestal com maior dimensão no Concelho. Esta 

mancha contínua, de grande dimensão, mostra-se importante do ponto de vista da formação de futuras 

Zonas de Intervenção Florestal que permitam uma melhor gestão da floresta e soluções mais integradas 

para os proprietários florestais. São igualmente espaços sobre os quais poderá recair o futuro Fundo 

Municipal de Carbono. 

 

Contudo, e apesar de se prever que a ocupação destes espaços seja sobretudo de carácter florestal, 

permite-se igualmente a ocupação humana em funções associadas à indústria de base na floresta, 

empreendimentos turísticos, equipamentos e instalações pecuárias, embora em parcelas 

significativamente elevadas, por forma a salvaguardar estas ocupações em termos de risco de incêndio. 

É também permitida a construção de habitações, embora apenas em casos em que a propriedade em 

causa seja a única, ou em que todos os terrenos propriedade de um munícipe estejam em igual situação. 

Este tipo de regra, constante no artigo 39.º do regulamento do Plano, permite criar um efectivo controlo 

sobre a edificação na floresta, já que o que se pretende é que, efectivamente, a edificabilidade nestes 

espaços seja encarada ou na óptica da exploração florestal, ou na óptica social, numa perspectiva de 

combate à desertificação das zonas serranas. 

 

De salientar que este tipo de espaços poderá igualmente ser fundamental na estratégia de produção de 

energia através de resíduos, pois uma efectiva limpeza da biomassa florestal associada a estes espaços 

será fundamental numa estratégia concertada de aumento do aproveitamento das FER no Concelho e de 

prevenção de risco de incêndios. 
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7.2.1.2.1.2. Espaços Florestais de Produção Tipo 2 

 

Os Espaços Florestais de Produção Tipo 2 são espaços destinados à produção florestal, embora se 

privilegie uma maior florestação com Quercus robur. Apresentam uma maior aptidão para funções 

complementares à prática florestal do que a categoria de espaço anterior, nomeadamente habitação, 

indústria e equipamentos, assim como empreendimentos turísticos”, conforme definido no regulamento do 

PDM. 

 

De facto, observou-se que no Concelho de Águeda era fundamental a criação de espaços onde a 

produção florestal fosse significativamente complementar à ocupação urbana. Tal situação ficou bem 

identificada no diagnóstico efectuado ao Plano Director Municipal elaborado em 1995, com a inocuidade 

das regras existentes para o Espaço Florestal, que criaram problemas significativos na sua gestão. Desta 

forma, tornou-se fundamental criar áreas florestais, com a elevada propensão para a instalação de usos 

complementares às funções urbanas, isto é, espaços localizados junto a aglomerados urbanos, que farão 

a transição entre as funções urbanas e as funções puramente florestais, servindo de espaços de 

transição entre as duas realidades. 

 

Esta tipologia de espaço apresenta no Concelho uma área relativamente reduzida ao nível da 

componente florestal, uma vez que o que se pretende é a criação de uma complementaridade e não de 

uma alternativa à ocupação urbana. Complementaridade essa efectuada ao nível da habitação e da agro-

pecuária, aspectos fundamentais sobretudo na área mais interior do Concelho, onde a elevada dimensão 

da parcela esgota rapidamente os perímetros urbanos existentes não deixando alternativas às 

populações que não o abandono destes locais, algo que com a criação desta categoria de espaço pode 

claramente ser contrariado, ou, pelo menos minimizado. 

 

Em termos concelhios, este tipo de espaço é mais concentrado na zona nascente, até porque foi nesta 

área do Concelho que os impactos da insuficiente regulamentação e gestão dos espaços florestais se fez 

sentir, destacando-se as freguesias de Agadão, Belazaima do Chão, Macinhata do Vouga e Valongo do 

Vouga, sendo ainda de referir a presença significativa nesta classe de espaço de áreas inseridas na 

freguesia de Aguada de Cima. 
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Aliás, considera-se fundamental que o espaço florestal tenha uma componente humana forte como forma 

de o auto-valorizar e de o transformar cada vez mais num recurso apetecível, mas ao mesmo tempo 

estimável, mesmo que tal signifique uma maior ocupação edificatória deste. Como refere Sidónio Pardal 

sobre os espaços florestais, “Todos estes espaços carecem de um sentido económico explícito que 

sustente a lógica dos interesses subjacentes à sua posse, seja ela pública ou privada. O sentido 

económico aqui não corresponde, necessariamente, à imposição de todos os prédios terem que 

proporcionar rendimento ao seu proprietário; poderá até acontecer que representem um encargo 

compensado pela fruição desse espaço, na qual se materializa o sentido útil da propriedade em causa. 

Fica, no entanto, claro e garantido o cuidado dispensado ao tratamento dessa parcela do território. O 

planeamento de território alicerça-se no princípio de que todo o proprietário, público ou privado, é 

responsável por cuidar da sua propriedade de acordo com o uso socialmente estabelecido” (Pardal, 

2002). 

 

Esta lógica levou também a que em algumas freguesias, muito condicionadas do ponto de vista da 

Reserva Ecológica Nacional, como é o caso da freguesia de Agadão, se tivessem delimitado áreas 

afectas a este tipo de espaço florestal em zonas que não se encontravam condicionadas do ponto de 

vista legislativo, isto é, sem nenhum regime condicionante, para que pudessem ser potenciadas ao 

máximo em termos de ocupação florestal e edificatória, constituindo uma mais-valia económica 

significativa para estas populações. 

 

7.2.1.2.1.3. Espaços Florestais de Produção Tipo 3 

 

Os Espaços Florestais de Produção Tipo 3 são “espaços destinados a áreas de produção de baixa 

densidade (…), com rotações espaçadas no tempo, que ocorrem entre aglomerados urbanos e/ou 

aglomerados urbanos e áreas naturais, agrícolas e florestais mais sensíveis e em faixas de protecção de 

captações, e cuja função passa pela criação de bosques complementares aos Espaços Florestais de 

Recreio, Enquadramento e Estética da Paisagem, podendo servir de corta-fogo natural”. Este tipo de 

espaço florestal surge, sobretudo, em áreas onde se conjugam dois aspectos fundamentais: 
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 A proximidade de aglomerados urbanos e ecossistemas sensíveis 

Na realidade, tornou-se necessário encontrar uma classe de espaço para as áreas que se situam 

nas margens entre o solo urbano e as categorias mais sensíveis do solo rural, nomeadamente as 

áreas associadas ao Espaço Natural ou Agrícola, e que efectue a transição destes espaços, 

cerzindo-os através de povoamentos florestais com potencial de produção, mas com ausência 

do eucalipto como principal espécie em presença, constituindo-se deste modo como manchas de  

valorização paisagística das encostas e locais onde se inserem; 

 

 A protecção de áreas sensíveis do ponto de vista da captação das águas subterrâneas 

Verificou-se a existência de áreas inseridas nas manchas florestais tradicionalmente ocupadas 

por plantações de eucalipto, onde era essencial a preservação dos recursos hídricos e das 

propriedades pedológicas do solo, evitando fenómenos como a hidrofobicidade ou a lixiviação, 

sem que tal implicasse um corte abrupto com a exploração florestal dessas áreas. A adopção 

desta categoria permitirá manter uma rentabilidade florestal relativamente alta e criará também 

um nível significativo de protecção aos aquíferos, face às espécies que esta contempla. 

 

Em termos de área, esta categoria de espaço florestal não é muito significativa no Concelho, destacando-

se as manchas presentes nas freguesias de Aguada de Cima, de Castanheira do Vouga e de Macieira de 

Alcôba. Contudo, importa referir que se optou por, em termos regulamentares, obrigar a que num raio de 

50 m de todas as captações do Concelho sejam utilizadas as regras em termos de florestação definidas 

para o Espaço Florestal de Produção Tipo 3, o que significa que a área afecta a este espaço seja muito 

maior do que a representada graficamente. 

 

7.2.1.2.2. Espaços Florestais de Conservação 

 

Os Espaços Florestais de Conservação são, de forma genérica, espaços que contribuem para a 

manutenção da diversidade biológica dos habitats, das espécies da flora e da fauna (e também das 

paisagens), e como tal, contemplam os espaços de cariz florestal onde subsistem as espécies mais 

importantes a preservar ou potenciar no Concelho, assim como os ecossistemas associados a estas. 
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Na prática, estes espaços dividem-se entre os Espaços Florestais de Protecção, os Espaços Florestais 

de Conservação Estrita e os Espaços Florestais de Recreio Enquadramento e Estética da Paisagem. A 

definição destas subcategorias significa um avanço extremo relativamente à situação actual em termos 

florestais no Concelho e permitirá uma acção mais activa por parte da Autarquia na gestão florestal e na 

preservação das matas com maior interesse conservacionista. 

 

7.2.1.2.2.1. Espaços Florestais de Protecção 

 

Os Espaços Florestais de Protecção são uma das mais importantes classes de espaço definidas quer em 

termos florestais para o Concelho, quer em termos da preservação das áreas mais sensíveis presentes 

no território. Estes encontram-se associados de forma clara à preservação do sistema hídrico nas zonas 

mais interiores do Município, mas também dos aquíferos subterrâneos, já que incluem áreas importantes 

ao nível do abastecimento dos lençóis freáticos, classificadas como Áreas de Máxima Infiltração ou 

Cabeceiras de Linhas de Água no âmbito da Reserva Ecológica Nacional. São por isso peças 

fundamentais em termos da Estrutura Ecológica Municipal. 

 

Face às áreas sensíveis onde se localizam, estes espaços surgem bastante condicionados do ponto de 

vista quer da florestação, quer da ocupação humana. Assim, e em termos de espécies florestais 

previstas, optou-se por privilegiar a florestação com espécies autóctones que valorizem e protejam as 

margens dos rios e linhas de água, criando galerias ripículas que evitem o assoreamento destes ou a sua 

destruição, como tem vindo a suceder ao longo das últimas décadas no Concelho, face às plantações de 

eucaliptos que têm vindo a ser realizadas ad hoc e de forma descontrolada. Por outro lado, pretende-se 

evitar a movimentação significativa de terras, face à rápida resolução e rotação do eucalipto em áreas 

mais sensíveis, como as cabeceiras de linhas de água ou as áreas de máxima infiltração, evitando assim 

alterações significativas da topografia do terreno e, simultaneamente, evitar o desenvolvimento de 

processos químicos de degradação dos solos nas áreas com maior capacidade de infiltração, travando o 

decréscimo da taxa de infiltração das águas no solo, o que é fundamental num Concelho como o de 

Águeda, no combate ao fenómeno das cheias.  

Cumulativamente, e tendo em conta o tipo de espécies permitidas, pretendeu-se igualmente criar um 

sistema natural de corta-fogo nas zonas de vale, uma vez que as faixas propostas para as linhas de água 

principais, cerca de 25 m para além da crista do talude de cada lado dos cursos de água, e o tipo de 
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povoamentos propostos ajudarão, de forma clara, a criar zonas de descontinuidade da mancha florestal e 

a travar, de forma mais eficaz, os fogos naturais que venham a surgir no Concelho. Aliás, foi esse o 

princípio que esteve subjacente à delimitação de extensas manchas de Espaço Florestal de Protecção 

junto aos limites do Concelho com os municípios vizinhos, sobretudo na zona sudeste do Concelho, 

criando-se deste modo uma barreira clara à propagação dos fogos vindos de concelhos vizinhos. 

 

De referir a vasta mancha de espaço florestal de protecção associado à Rede Natura 2000, e que se 

centra sobretudo na freguesia de Macinhata do Vouga, onde se pretende efectuar uma protecção dos 

habitats classificados e do mosaico de paisagens evitando a sua degradação e delapidação, numa 

perspectiva integrada de utilização turística desta área como opção económica à exploração em grande 

escala da floresta existente. 

 

Quanto à questão da edificabilidade, e tendo em conta a sensibilidade destas áreas, apenas se prevê a 

possibilidade da sua ocupação com empreendimentos turísticos, equipamentos que valorizem estes 

espaços ou centros de interpretação, sendo ainda assim bastante condicionados em termos de ocupação 

do solo, volumetrias e áreas das parcelas. Em termos de distribuição geográfica, observa-se que a 

maioria destes espaços se concentram na área interior do Concelho, com especial destaque para as 

freguesias de Agadão, Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga, Préstimo e ainda Macinhata e 

Valongo do Vouga. 

 

7.2.1.2.2.2. Espaços Florestais de Recreio, Enquadramento e Estética da Paisagem  

 

Os Espaços Florestais de Recreio, Enquadramento e Estética da Paisagem são espaços que englobam 

como sub-funções principais o enquadramento de aglomerados urbanos e monumentos, de 

empreendimentos turísticos e turismo de natureza, de usos especiais e de infra-estruturas, o recreio e a 

conservação de paisagens. 

 

No caso do zonamento proposto para Águeda, verifica-se que estes espaços surgem, sobretudo, na 

envolvente ao solo urbano, e em concreto aos perímetros urbanos, constituindo zonas de protecção 

relativamente ao espaço florestal que os rodeia, nomeadamente ao Espaço Florestal de Produção Tipo 1, 

tendo como funções primordiais: 
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 A protecção dos aglomerados contra incêndios; 

 A criação de um espaço de lazer para usufruto da população, em complemento aos espaços da 

Estrutura Ecológica Urbana; 

 A criação de um espaço de transição entre as funções florestais e as funções urbanas ou 

estruturas associadas ao usufruto e utilização humana. 

 

Desta forma, na sua delimitação em redor dos aglomerados foi tido em conta o definido no Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei 17/2009, de 14 de Janeiro, relativamente às faixas 

de gestão de combustibilidade, pelo que se associaram os dois conceitos, o de protecção do aglomerado 

e de enquadramento do mesmo para a constituição destes espaços, cuja dimensão média ronda os 

100m, embora sofrendo alterações de extensão em função da topografia, da existências de vias ou outras 

infra-estruturas e da existência de cursos de água. 

 

Em termos territoriais, observa-se que esta categoria de espaço se encontra muito dispersa, relacionado 

com a dispersão dos aglomerados urbanos a que se encontra associada. Assim, verifica-se que, ao 

contrário das outras subcategorias onde a maior parte dos espaços delimitados se centravam na zona 

serrana, aqui surgem freguesias como Espinhel, Lamas do Vouga, Travassô, a par com Macinhata do 

Vouga, Préstimo ou Valongo do Vouga, como as que apresentam mais área inserida nesta categoria de 

espaço. 

 

De salientar ainda a estreita ligação desta subcategoria florestal com outras categorias de espaço, 

nomeadamente a agrícola, sobretudo no que toca à constituição das áreas de defesa contra incêndios 

dos aglomerados urbanos, já que em conjunto formam um cordão protector junto a estes. 

 

Por outro lado, importa também referir que em termos edificatórios, estes espaços estão sobretudo 

vocacionados para a instalação de empreendimentos turísticos e equipamentos de lazer de apoio à 

comunidade já que, como referido anteriormente, se constituem como áreas privilegiadas de recreio, 

embora admitindo-se a instalação de habitação num sistema de “quintas” de grande dimensão. 
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7.2.1.2.3. Espaços Florestais de Conservação Estrita 

 

Os espaços florestais afectos à conservação, definidos em termos da Planta de Ordenamento do PDM de 

Águeda, englobam como sub-funções principais a conservação de habitats classificados de espécies da 

flora e da fauna. Apesar das grandes manchas existentes no Concelho afectas a áreas classificadas 

como a Rede Natura 2000, esta categoria de espaço apresenta uma área relativamente reduzida, uma 

vez que se optou por classificar parte destas áreas protegidas como Espaços Naturais ou Espaços 

Florestais de Protecção, aumentando o grau de salvaguarda dos mesmos. 

 

Contudo, e ainda assim, foram delimitados várias manchas afectas a este tipo de espaço florestal, 

sobretudo nas freguesias de Macinhata do Vouga, Segadães, Travassô, Recardães, Espinhel, 

Castanheira do Vouga e Belazaima do Chão. No caso de Macinhata do Vouga a área a proteger 

corresponde a uma parte da área do Concelho inserida na Rede Natura 2000, Sítio do Rio Vouga, na 

margem poente do rio, junto a Serém. Já as restantes localizações estão sobretudo relacionadas com a 

salvaguarda de povoamentos relativamente reduzidos de bosques autóctones, sobretudo, com espécies 

como o Quercus ruber, embora já com algumas espécies não autóctones misturadas nesses 

povoamentos. 

 

Assim, o que se pretende com esta categoria de espaço é manter esses pequenos bosques autóctones e 

promover o seu desenvolvimento sustentado, com o objectivo de efectuar uma reconversão total dos 

povoamentos existentes, sobretudo na zona situada em Macinhata do Vouga, para povoamentos de 

folhosas autóctones tradicionais na paisagem portuguesa e enquadráveis dentro do referido no artigo 38.º 

do regulamento do Plano.  

 

Face à sensibilidade destas áreas e à necessidade de preservação das mesmas, optou-se por manter a 

possibilidade de edificabilidade apenas para acções de índole turística que valorizem estes espaços e 

que se coadunem com a linha estratégica de valorização ambiental e turística sobre a qual assenta a 

revisão do PDM, permitindo-se ainda a implantação de equipamentos de utilização colectiva que ajudem 

a valorizar estes espaços. 
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7.2.1.3. Espaços Agrícolas 

 

Uma das questões fundamentais apontadas nas linhas estratégicas prende-se com a revitalização 

agrícola no Concelho. Nesta perspectiva o tratamento conferido aos espaços agrícolas é fundamental 

para a concretização desta linha. Assim, e tendo por condicionante de base à leitura e interpretação do 

território os solos afectos à Reserva Agrícola Nacional, efectuou-se um trabalho de sistematização das 

áreas com potencial agrícola do Concelho, utilizando para tal várias bases de dados, desde o COS 90, à 

carta geológica e geotécnica do Concelho. 

 

Este trabalho resultou numa delimitação dos Espaços Agrícolas que em parte se aproxima da que foi 

efectuada em 1995, muito pelo facto de esta ter que contemplar os solos afectos à RAN, sendo que, 

nalguns casos, esses solos apresentam já uma ocupação florestal que os deixa numa situação limite 

entre a exploração agrícola e a ocupação florestal. Contudo, nalguns casos, o substrato do solo mantém, 

apesar do avanço da floresta, características que importa salvaguardar e que justificam o seu zonamento 

nos Espaços Agrícolas. Aliás, esta situação é bem visível nas “extensas” línguas de RAN que se 

encontram delimitadas ao longo do Concelho e que acompanham, total ou parcialmente, as linhas de 

água, mormente nas baixas coluviais associadas a estas. 

 

É na área mais litoralizada, que se podem identificar as grandes extensões de manchas agrícolas, 

também classificadas como REN, que se localizam nas várzeas do Rio Águeda, Vouga e Cértima, e que 

se afiguram como espaços de grande aptidão e potencial produtivo agrícola que importa preservar. No 

entanto, é também nesta faixa litoral-centro que se encontram as maiores extensões de áreas agrícolas 

em zonas envolventes aos aglomerados populacionais, sobretudo inseridos nos Espaços Residenciais do 

Tipo 1 e 2, em freguesias peri-urbanas. Aliás, tal como referido no Diagnóstico do Plano, existe uma 

agricultura de complementaridade às funções urbana sobre a qual é difícil obter dados e que apresenta 

ainda uma expressão significativa e que se reflecte nos interiores de quarteirões urbanos. Aliás, a grande 

maioria da produção agrícola do País destina-se ao auto-consumo, sendo que o Concelho de Águeda 

não é excepção a esta regra, existindo aqui e ali explorações de maior dimensão e de carácter comercial. 

Como refere Oliveira Batista, “nesta agricultura, em termos médios, a dimensão da família é de 3,9 

elementos e as explorações têm uma área total de 1,7 ha, com uma superfície agrícola de 1,1 ha. 

Estudos e inquéritos desenvolvidos nalgumas regiões do País identificaram algumas facetas mais 
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relevantes do sistema de produção desta agricultura familiar as quais, apesar duma diversidade nas 

produções, tecnologias e grau de especialização, permitem duas conclusões genéricas: não revelam dum 

modo geral, capacidade de absorver mais mão-de-obra e têm, ainda que com amplitudes muito variáveis, 

uma relação com o mercado que geralmente se centra em torno de uma ou duas produções. Acresce-se 

que as produções arrancadas da exploração com as que vão ao mercado são decisivas para a economia 

das famílias” (Baptista, 1991). Já nas zonas mais interiorizadas, observam-se manchas mais reduzidas 

de áreas agrícolas, muito associadas aos aglomerados rurais existentes e que são ainda, em muitos 

casos, garante de sobrevivência destas populações e que representam claramente a citação anterior. 

 

Nesta perspectiva, o modelo territorial desenvolvido para os espaços agrícolas assentou em 2 objectivos: 

 Na preservação da capacidade produtiva do solo e na manutenção do seu uso agrícola nas 

áreas onde seja possível a produção a uma escala que permita uma rentabilidade económica 

significativa; 

 Na preservação das áreas agrícolas de pequena dimensão junto a núcleos habitacionais que 

deverão ser ponderadas numa lógica de aproveitamento através dos métodos tradicionais 

agrícolas e que são importantes para o equilíbrio socioeconómico e para a coesão social das 

populações. 

 

Para além das áreas afectas à RAN, nos Espaços Agrícolas englobam adicionalmente áreas inseridas na 

Estrutura Ecológica Municipal com apetência agrícola (nomeadamente os Espaços Verdes, inseridos no 

interior dos perímetros urbanos, os quais não estando classificados como agrícolas, apresentam em 

muitos casos uma ocupação muito ligada à prática agrícola) e as áreas agrícolas não inseridas em RAN 

que foram delimitadas no Plano. Aliás, estas áreas, inseridas nos Espaços Agrícolas mas não inseridas 

na RAN, e que se consideram como áreas complementares ao uso agrícola fundamental, são uma das 

principais alterações relativamente às áreas agrícolas definidas no PDM de 1995 (totalmente coincidentes 

com a RAN). 

 

A definição destas áreas agrícolas não inseridas em RAN parte do princípio e da necessidade expressa 

de existirem funções e usos complementares ao uso agrícola, com especial destaque para o uso 

habitacional e para a pecuária, não esquecendo a produção industrial associada à exploração agrícola. 

Estes tipos de ocupações não são, obviamente, exclusivas dos solos agrícolas não coincidentes com a 
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RAN, podendo ocorrer também nestes, já que o que se pretendeu foi evitar os erros do passado, sem a 

devida definição concreta do que é ou não possível ser efectuado neste tipo de solos. Aliás, a pecuária 

revela-se como um sector estratégico, tendo em conta as inúmeras explorações avícolas existentes no 

Concelho que, apesar de pertencerem claramente ao mundo rural, se viram, no passado, empurradas 

pela falta de parâmetros e de áreas destinadas às mesmas, para os Espaços Florestais. 

 

Em termos globais, verifica-se que as freguesias que apresentam maior área inserida nos Espaços 

Agrícolas são as de Aguada de Cima, Valongo do Vouga, Macinhata do Vouga, Águeda, Préstimo,  

Espinhel e Travassô. De referir que, tal como já mencionado anteriormente, este tipo de categoria de 

espaço encontra uma complementaridade significativa com os Espaços Florestais de Recreio, 

Enquadramento e Estética da Paisagem, mas também com os Espaços Naturais. 

 

7.2.1.4. Espaços afectos a Actividades Industriais 

 

De acordo com o referido no Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, os Planos Directores 

Municipais devem assinalar as áreas directamente ligadas às actividades industriais associadas ao 

aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos. Nesta perspectiva, observa-se 

que a definição desta categoria é fundamental para um Concelho como o de Águeda, sobretudo no que 

toca à componente de exploração pecuária. Tal como mencionado nos Espaços Agrícolas, a componente 

associada à pecuária ainda tem um peso significativo no Concelho, sobretudo nas freguesias mais rurais 

e/ou interiorizadas. Nesta perspectiva, e mesmo tendo em conta as opções já tomadas nos Espaços 

Agrícolas sobre este tipo de função, considerou-se necessário criar áreas destinadas a este tipo de 

ocupação, sobretudo nas zonas mais afectadas por condicionantes naturais e que, simultaneamente, se 

encontram muito dependentes desta actividade em termos de economia local. 

 

Efectuada uma análise sobre esta situação, tornou-se clara a necessidade de criar esta tipologia de 

espaço na freguesia de Agadão, uma vez que esta se encontra muito condicionada em termos da 

Reserva Ecológica Nacional, a qual ocupa cerca de 86% da área da freguesia. Assim, criou-se uma área 

a nascente de Vila Mendo, classificada como Espaço Afectos a Actividades Industriais, com a intenção de 

esta servir quer para deslocalização de unidades pecuárias existentes no interior dos perímetros urbanos 

da freguesia, quer para a instalação de novas unidades, para as quais existe uma procura cada vez maior 
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por parte da população. Existe ainda identificado um segundo espaço, de muito reduzida dimensão 

(parcialmente ocupada com instalações agropecuárias), na povoação da Felgueira, onde as famílias aqui 

residentes vivem única e exclusivamente desta actividade, sendo essencial dar-lhes condições para que 

a exploração seja efectuada de forma adequada. 

 

Em termos de ocupação, e tal como definido no regulamento, o que se pretende é restringir ao máximo a 

ocupação destes espaços a usos pecuários permitindo, contudo, a implantação conjunta com estes de 

unidades industriais associadas à transformação dos produtos resultantes dessas explorações e, 

eventualmente, instalações de apoio ao pessoal de segurança e vigilância associadas à exploração, 

constituindo uma unidade única no território, já que é importante lembrar que muitas das actividades 

relacionadas com a pecuária exigem uma presença constante do proprietário na exploração, surgindo daí 

a possibilidade de edificação da tradicional “casa de guarda” nestes espaços. 

 

Importa ainda fazer referência ao facto do principal Espaço afecto a Actividades Industriais se encontra 

devidamente afastado e isolado dos aquíferos e povoações mais próximas, bem como das principais 

áreas de maior sensibilidade ambiental . 

 

7.2.1.5. Espaços afectos à exploração de recursos geológicos 

 

Águeda, tal como já referido na parte das condicionantes, encontra-se inserida na Área de Argilas Cativas, a 

qual foi instituída pela Portaria n.º 448/90, de 16 de Junho de 1990. Esta área é significativamente grande, 

apresentando no total no Concelho 2 453 ha. Verifica-se que a exploração de massas minerais se efectua 

sobretudo na zona sul, junto ao limite com Anadia, exactamente na área afecta a Argilas Cativas, com 

especial incidência na freguesia de Aguada de Cima, embora existam registadas 11 explorações no 

Concelho distribuídas pelas freguesias de Aguada de Cima, Espinhel, Recardães e Trofa. 

 

Perante esta situação, foram definidos os Espaços Afectos à Exploração de Recursos Geológicos no 

âmbito da Planta de Ordenamento, essencialmente destinados à protecção dos recursos geológicos em 

termos de exploração actual, e em termos de reserva de depósitos ou de massas minerais. Estes 

espaços foram subdivididos em três subcategorias: Espaços de Exploração Consolidada, Espaços de 

Exploração Potencial e ainda Espaços de Recursos Hidrominerais. 
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Os Espaços de Exploração Consolidada englobam áreas onde ocorre uma actividade produtiva 

significativa de recursos de depósitos minerais e/ou massas minerais cujo desenvolvimento deverá ser 

objecto de uma abordagem global tendo em vista o racional aproveitamento do recurso geológico. 

Observa-se que, na Planta de Ordenamento, estes surgem identificados sobretudo numa grande área a 

sul do Concelho, na zona de Aguada de Cima (entre Forno e Aguadalte), surgindo depois, pontualmente, 

e em menor dimensão com as exploração de massas minerais licenciadas no Concelho. 

 

Os Espaços de Exploração Potencial englobam áreas cujo potencial geológico carece de um aprofundar 

do seu conhecimento, tendo em vista as funções desempenhadas pelos recursos geológicos ou sitas em 

unidades geológicas, em que os estudos existentes ou a realizar possibilitam inferir a existência de 

recursos passíveis de exploração, sendo esta previsível ou pretendida, e à função de valorização 

identificados por áreas onde foram revelados recursos geológicos passíveis de aproveitamento. Verifica-

se que estas áreas, definidas a tracejado na Planta de Ordenamento, se concentram sobretudo junto à 

grande mancha classificada como de Exploração Consolidada a sul do Concelho, na zona de Aguadalte, 

mas também noutras explorações identificadas pela DGEG, mais a norte. Neste caso, optou-se pela 

definição de um tracejado para a marcação desta subcategoria, uma vez que os usos afectos a esses 

espaços, actualmente, permitem a reserva da sua exploração futura28. 

 

Salienta-se que nas áreas de exploração consolidada, se permite a instalação de indústria associada a 

este tipo de exploração ou, eventualmente, à gestão de resíduos, já que algumas pedreiras poderão ser 

utilizadas para aterro, melhorando-se assim a qualidade ambiental local e do Concelho em geral.  

 

Por último, importa mencionar os Espaços de Recursos Hidrominerais, os quais englobam as áreas com 

reconhecido valor económico para a exploração de águas minerais naturais e as águas mineroindustriais 

e que se concentram na zona norte do Concelho, nomeadamente nas freguesias de Agadão, junto às 

Águas Serranas e na freguesia de Macinhata do Vouga, na povoação de Serém. 

 

 

 

                                                      
28 Tal como é referido no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio. 
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7.2.1.6. Aglomerados Rurais 

 
Uma das questões desde sempre levantadas em termos do zonamento prende-se com a multiplicidade de 

pequenos núcleos rurais existente no Concelho, assim como lugares ou edificações dispersas, para as 

quais a solução não poderá passar pela delimitação de um perímetro urbano, com regras de ocupação 

semelhantes às áreas de maior densidade construtiva e humana. Face a isto, e analisado o território, 

verificou-se que existem pequenos núcleos que importa preservar enquanto assentamentos rurais. Assim, 

foram delimitados no território 9 aglomerados rurais, nas freguesias de Agadão (aglomerados de Vales, 

Corga da Serra, Bertufo), Águeda (aglomerado do Soralvo), Borralha (aglomerado do Chapado), Lamas do 

Vouga (aglomerado de Vila Verde), Macinhata do Vouga (aglomerado de Rio Mau) e Préstimo (aglomerado 

da Chousinha e uma área junto ao aglomerado do Salgueiro). 

 
Em termos edificatórios, prevê-se sobretudo a manutenção e recuperação das edificações existentes 

nestes espaços, mas também a construção de novas habitações, anexos e pequenas estruturas de apoio 

à exploração agrícola e florestal, assim como centros de interpretação e empreendimentos de turismo em 

espaço rural cujo uso seja uma mais-valia para o território onde se insere o aglomerado e para a sua 

população, sempre numa perspectiva integrada com a componente natural envolvente e com as 

características arquitectónicas e materiais tradicionais desses locais. 

 
 
7.2.2. Solo Urbano 

 
O Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro29, refere no seu artigo 72º que o solo urbano é “aquele para 

o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e de edificação, nele se compreendendo 

os terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja programada, constituindo o seu todo o perímetro 

urbano”. 

 

Nesta perspectiva, o primeiro passo na definição do solo urbano passou exactamente pela identificação 

das áreas do Concelho que, do ponto de vista das infra-estruturas, das funções presentes no território, da 

densidade de população e da densidade construtiva, se apresentam como capazes de integrar estes 

solos. Esta análise teve obviamente como ponto de partida os solos identificados pelo PDM elaborado em 

                                                      
29 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 
310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2006, de 31 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, 
de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
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1995 com capacidade para a edificação, isto é, inseridos nos perímetros urbanos. Nesta análise, foi 

fundamental a percepção de que Águeda apresenta uma tipologia de desenvolvimento urbano muito 

semelhante ao resto do País, onde o povoamento se expande através de uma estrutura linear 

acompanhando as estradas nacionais e municipais, partindo dos aglomerados mais antigos. Tal estrutura 

implica que os espaços intersticiais no interior dos quarteirões vão ficando vazios ou ocupados com 

construções secundárias, com a consequente perda de espaço edificatório válido, criando uma 

necessidade constante de aumento de perímetros urbanos para as novas edificações. 

 

Este tipo de povoamento, com hiatos significativos na malha e no tecido urbano, tem conduzido a uma 

progressiva desqualificação do território, agravada em Águeda pelo crescimento “desregrado”, nas 

últimas décadas, das unidades industriais no interior dos tecidos urbanos, o que conduziu a problemas de 

promiscuidade tipológica e funcional graves, que ainda hoje se fazem sentir. Por outro lado, o estender 

sucessivo dos povoamentos conduziu a um elevado investimento municipal em infra-estrutura básicas 

(abastecimento de água, saneamento, etc.) e do sistema viário, que se tornou extenso mas pouco 

qualificado sendo que, nalguns casos, tal investimento representa um encargo significativo no tempo. 

Partindo destes pressupostos, tendo em consideração o cenário de evolução para Águeda e as linhas de 

orientação estratégica, sobretudo na sua componente mais territorializada, efectuou-se uma análise das 

carências de solo urbano, utilizando factores como a variação da população, as necessidades de solo e 

os factores associados à especulação do solo urbano, a oferta de emprego e os movimentos pendulares 

associado a esta, aspectos importantes na dinâmica urbana concelhia. 
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Quadro 15 – Quadro de Evolução Dinâmica da População (1991-2001) e Solo Urbano/Industrial (1995-2009) 

 

Freguesias 

População 
Solo Urbano 

Dinâmica 
Solo 

Urbano2 

PDM 1995 Revisão PDM Variação Balanço 

1991 2001 
Variação 

1991-2001 
Balanço  

Solo 
Urbano1 

Espaço 
Industri

al 
Total 

Solo 
Urbano2 

Espaço 
Actividades 
Económicas 

Total 
Solo 

Urbano2 

Espaço 
Actividades 
Económicas 

Total 
Solo 

Urbano2 

Agadão 587 496 -0,16 ▼ 129 0 129 89 3 92  -0.31 0.00 -0.29 ▼ ● 

Aguada de Baixo 1543 1699 0,10 ▲ 173 4 177 198  0 198 0.14 -1.00 0.12 ▲ ● 

Aguada de Cima 2975 3952 0,33 ▲ 668 275 943 649  160  809  -0.03 -0.42 -0.14 ▼ + 

Águeda 9792 11357 0,16 ▲ 966 163 1129 980  201 1181 0.01 0.23 0.05 ▲ ● 

Barrô 1715 2040 0,19 ▲ 194 161 355 209 176 385 0.08 0.09 0.08 ▲ ● 

Belazaima do Chão 593 588 -0,01 ▼ 121 0 121 112  25  137  -0.07 0.00 0.13 ▼ ● 

Borralha 2001 2221 0,11 ▲ 243 51 294 231 182 413 -0.05 2.57 0.40 ▼ + 

Castanheira do Vouga 641 708 0,10 ▲ 308 0 308 253  0 253  -0.18 0.00 -0.18 ▼ + 

Espinhel 2634 2799 0,06 ▲ 342 43 385 312  39  351  -0.09 -0.09 -0.09 ▼ + 

Fermentelos 2885 3148 0,09 ▲ 282 11 293 268 21 289 -0.05 0.91 -0.01 ▼ + 

Lamas do Vouga 846 760 -0,10 ▼ 75 0 75 78 0 78 0.04 0.00 0.04 ▲ ─ 

Macieira de Alcôba 164 110 -0,33 ▼ 60 0 60 58  0 58  -0.03 0.00 -0.03 ▼ ● 

Macinhata do Vouga 3548 3581 0,01 ▲ 549 49 598 518  80  598  -0.06 0.63 0.00 ▼ + 

Óis da Ribeira 828 722 -0,13 ▼ 70 0 70 69 0 69 -0.01 0.00 -0.01 ▼ ● 

Préstimo 905 921 0,02 ▲ 273 0 273 240  0 240  -0.12 0.00 -0.12 ▼ + 

Recardães 2749 3321 0,21 ▲ 400 12 412 403 22 425 0.01 0.83 0.03 ▲ ● 

Segadães 907 1205 0,33 ▲ 125 58 183 133 62  195  0.06 0.07 0.07 ▲ ● 

Travassô 1522 1727 0,13 ▲ 217 103 320 203 117  320  -0.06 0.14 0.00 ▼ + 

Trofa 2456 2680 0,09 ▲ 283 81 364 280 85 365 -0.01 0.05 0.00 ▼ + 

Valongo do Vouga 4754 5006 0,05 ▲ 695 18 713 731  33 764  0.05 0.83 0.07 ▲ ● 

Total 44045 49041 0,11 ▲ 6173 1029 7202 6014  1206  7220  -0.03 0.17 0.00 ▼ + 
 

1 Inclui todos os Espaços Urbanos e Urbanizáveis à excepção dos Espaços Industriais 
2 Inclui todas as categorias de espaços do Solo Urbano à excepção dos Espaços Verdes e dos Espaços de Actividades Económicas (Urbanizados e Urbanizáveis)  
▲ Aumento ; ▼ Diminuição; ● Dinâmica convergente; + Dinâmica divergente positiva; ─ Dinâmica divergente negativa 
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Estudo Trabalho Total

Albergaria-a-Velha 59 954 1013

Anadia 115 1104 1219

Aveiro 35 693 728

Mortágua 8 78 86

Oliveira de Frades 5 71 76

Oliveira do Bairro 87 1033 1120

Sever do Vouga 43 404 447

Tondela 10 205 215

Vouzela 0 53 53

Ílhavo 8 177 185

Coimbra 4 153 157

Mealhada 1 120 121

Vagos 4 109 113

Cantanhede 4 83 87

Outras Origens 55 850 905

Total 438 6087 6525

 Local Residência
Motivo da Deslocação

Concelhos Confinantes com o 

Concelho águeda

Outros Concelhos

Desta forma, constata-se o seguinte: 

 Em termos de projecções demográficas prevê-se um decréscimo da população até 2020, tal 

como sucede com a generalidade do País, tendo em conta o duplo envelhecimento da pirâmide 

etária, com os valores de 2020 a serem semelhantes aos de 1991 (quadro 15 e quadro 16); 

 Esta dinâmica negativa do ponto de vista da população residente encontra, contudo, uma 

possibilidade de alteração se se tiver em conta a capacidade que o Concelho possa desenvolver 

para fixar os movimentos pendulares fortes que regista, sobretudo associados ao mercado de 

trabalho, devido à elevada oferta existente (quadro 17); 

 

Quadro 16 – Projecções demográficas por grupo etário para 2010 e 2020 
 

  
2001 2010 2020 

HM HM H M HM H M 

[0-5[ 2469 1858 966 892 1091 567 524 

[5-10[ 2531 2313 1185 1128 1398 717 681 

[10-15[ 2789 2443 1204 1239 1819 929 890 

[15-20[ 3519 2514 1261 1254 2297 1171 1125 

[20-25[ 3681 2766 1394 1372 2418 1184 1234 

[25-30[ 3831 3484 1788 1695 2483 1238 1245 

[30-35[ 3615 3636 1758 1878 2730 1365 1365 

[35-40[ 3740 3788 1909 1879 3445 1754 1691 

[40-45[ 3444 3572 1746 1826 3601 1731 1870 

[45-50[ 3479 3675 1781 1894 3738 1877 1861 

[50-55[ 3144 3355 1680 1675 3477 1705 1772 

[55-60[ 2743 3326 1621 1705 3487 1690 1797 

[60-65[ 2477 2932 1392 1540 3106 1527 1579 

[65-70[ 2443 2493 1160 1333 3009 1431 1578 

>70 5136 6269 2533 3736 7279 2813 4466 

Total 49041 48426 23379 25047 45377 21701 23678 

 
 

Quadro 17 – Movimento casa trabalho/estudo para o Concelho de Águeda, (Fonte: INE Censos 2001) 
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Por outro lado, verifica-se igualmente que: 

 Os valores de custo/m2 de habitação multifamiliar, tal como unifamiliar são regra geral superiores 

aos praticados nos concelhos envolventes, face aos fenómenos especulativos associados ao 

custo do solo que importa inverter para evitar a “fuga” da população para a aquisição de 

residência; 

 O solo destinado à habitação, mas essencialmente à actividade industrial, encontra-se 

inflacionado em termos de custo, impedindo ou cerceando a instalação de novas empresas ou o 

crescimento das existentes, com impactos sociais e económicos significativos. 

 

Cumulativamente, observou-se que: 

 Existem inúmeras situações de incorrecta delimitação de perímetros urbanos no Concelho, com 

impactes muito significativos para as empresas e para a população em geral, e que têm 

conduzido na zona interior a processos de abandono dos aglomerados rurais, estrangulados pela 

deficiente delimitação dos perímetros urbanos; 

 Existe uma necessidade de reequilibrar e reequacionar as infra-estruturas ao nível concelhio. 

 

Face a estas situações, concluiu-se que: 

 A delimitação do solo urbano deverá ser efectuada sobretudo de forma a colmatar os erros 

existentes no território, mais do que numa lógica de expansão com vista ao aumento do solo com 

capacidade edificatória associada aos espaços urbanos, já que se considera que não são 

necessárias grandes expansões para albergar o crescimento advindo da fixação dos movimentos 

pendulares (ou de uma maior dinâmica que o Concelho venha a sofrer do ponto de vista 

económico face às estratégias do Plano Director Municipal), evitando igualmente custos 

excessivos na criação e manutenção de novas infra-estruturas; 

 Em contraponto, é essencial o crescimento das áreas associadas à actividade industrial, principal 

fonte de rendimento e de sustentabilidade económica da população residente no Concelho e 

sector fulcral para o desenvolvimento sustentado no Concelho, já que será fundamental eliminar 

os fenómenos associados ao elevado custo do solo que tem levado ao decréscimo do tecido 

empresarial no Concelho. 

 



 

 

 

 
 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA – REVISÃO 

 GRUPO  DE TRABALHO  PDM                                                                                                                                                            MAIO 2010 
 

 

140 

Face a esta situação, e tal como é possível observar no quadro 15, em termos relativos, o solo urbano30 

decresceu 3% entre o proposto em 1995 e o que agora se apresenta na Planta de Ordenamento. Contudo, 

efectuando uma desagregação do quadro percebe-se que, efectivamente, apenas aumentou o solo com 

carácter industrial (separado, no quadro, do solo urbano para melhor se perceber a dinâmica de 

crescimento das tipologias de solo). O aumento do solo com carácter industrial é plenamente justificável 

por se tratar de solo destinado à criação de parques empresariais de génese municipal que ajudarão o 

Concelho a superar as dificuldades sentidas neste sector e já identificadas anteriormente. 

 

O decréscimo de 3% do solo urbano, mostra, de forma clara, que este foi trabalhado de forma equilibrada, 

fazendo-se a sua contenção, sendo que as alterações na delimitação do mesmo muito se devem ao 

número significativo de lapsos de zonamento que foi necessário colmatar nesta revisão e que foram 

devidamente identificados no relatório relativo ao Diagnóstico do Plano. Cumulativamente, é essencial não 

esquecer que em termos de Plano se optou por efectuar uma alteração relativamente à profundidade do 

perímetro urbano, dos 40 m (definidos em 1995) para os 50 m, por questões relacionadas com as cada 

vez maiores exigências e dimensões das edificações e destas enquanto unidades funcionais sobretudo 

nas zonas mais rurais. Ora se se tiver atenção a esta situação, então facilmente se conclui que, em termos 

de desenho espacial, o solo urbano encontra-se mais contido e nuclearizado, uma das questões 

fundamentais identificadas no PROT-C como objectivo de sustentabilidade para a região onde Águeda se 

insere. 

 

No quadro 15 é também possível observar que as freguesias que aumentam a área afecta ao solo urbano, 

na sua maioria, aumentaram igualmente a população nos últimos 10 anos, com excepção das freguesias 

de Lamas do Vouga, que apesar de uma ligeira diminuição da população, viram a área do solo urbano 

aumentada, já que se encontrava maioritariamente ocupada e com necessidade de inserção dentro do 

perímetro urbano de construções existentes. Em sentido contrário, existem também freguesias onde a 

população cresceu, mas onde o solo urbano reduziu, fruto de uma redefinição da área efectiva de 

construção (eliminando áreas definidas como urbanas sem acessos ou sem dimensão construtiva). 

                                                      
30 Inclui todas as categorias de espaços do Solo Urbano à excepção dos Espaços Verdes e dos Espaços de Actividades Económicas 
(urbanizados e urbanizáveis) 
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Obviamente que este trabalho de redesenho do solo urbano, teve igualmente em consideração as 

condicionantes existentes no território, nomeadamente a REN e RAN31, e a preservação de ecossistemas 

sensíveis, tendo-se tido o cuidado de, nas redelimitações do solo urbano, evitar ao máximo a ocupação 

destas áreas, integrando-as sempre que possível na Estrutura Ecológica Urbana. Desta forma, e tal como 

se encontra definido no quadro 15, face à diversidade de ocupações humanas existentes no território 

municipal, enquadráveis dentro da designação de Solo Urbano, tornou-se necessário proceder a uma 

desagregação das mesmas em função de vários factores: 

 Tipologia de Uso Dominante; 

 Funções Urbanas Existentes (serviços, comércio, equipamentos, etc.); 

 População em Presença; 

 Densidade Edificatória e Tipologias Arquitectónicas; 

 Infra-estruturas Existentes. 

 

Assim, procedeu-se a uma análise dos centros urbanos/espaços com características urbanas do 

Concelho, efectuando um agrupamento dos mesmos tendo em conta os critérios explicitados, por forma a 

promover um correcto ordenamento e uma adequada utilização e gestão do território, ajustando as 

características de cada espaço às regras edificatórias e de gestão do espaço edificado e espaços público 

que melhor se adequam às suas capacidades e à capacidade de carga do território onde se encontram 

inseridas. Tal conduziu, inevitavelmente, a uma hierarquização dos núcleos urbanos/espaços urbanos do 

Concelho por forma a orientar a gestão dos mesmos e o seu crescimento num óptica de equilíbrio 

associado à implantação de equipamentos, infra-estruturas e actividades económicas, sempre numa 

perspectiva de valorização daquilo que cada espaço possui de mais característico, fomentando o mais 

possível a coesão territorial e o esbatimento de desigualdades. De seguida, encontra-se definida e 

explicada a hierarquização efectuada no solo urbano, por categoria de solo e subcategoria. 

 

7.2.2.1. Fundamentação técnica de delimitação dos perímetros urbanos 

 

Tal como referido no ponto anterior, a delimitação do solo urbano foi efectuada de forma a criar um 

equilíbrio entre as necessidades de ocupação do solo com diversas funções por parte da população de 

                                                      
31 O redesenho do solo urbano teve em consideração a RAN e REN como condicionantes, bem como o parecer final das entidades que tutelam 

estas condicionantes, nomeadamente DRAP-C e CCDR-C e CNREN respectivamente. 
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Águeda e o equilíbrio biofísico do território. Face a esta situação, os perímetros urbanos existentes no 

PDM de 1995 foram reavaliados e efectuadas alterações nos seus limites, os quais foram alvo de uma 

análise e justificação criteriosa, de forma a ir de encontro às normas constantes na legislação em vigor 

nesta matéria, assim como no PROT-C. Desta forma, foi elaborado um relatório de ponderação e 

justificação dos perímetros urbanos, o qual se encontra constante no anexo V, e onde se efectua a 

avaliação ponderada dos mesmos. 

 

7.2.2.2. Solo Urbanizado 

 

“A qualificação do solo, atenta à sua qualificação básica, regula o aproveitamento do mesmo em função 

da utilização dominante que nele pode ser instalada ou desenvolvida, fixando os respectivos usos e, 

quando admissível, edificabilidade”32. Nesta perspectiva, os solos urbanizados integram o tecido urbano 

consolidado ou em vias de consolidação, que se encontra infra-estruturado e onde as intervenções a 

realizar deverão manter as características morfo-tipológicas do tecido existente. Contudo, e tendo em 

conta a existência de funções diferenciadas no território, efectuou-se a sua subdivisão em 6 categorias 

funcionais, sendo que uma destas se subdivide em 3 subcategorias, as quais resultam claramente da 

separação dos diferentes aglomerados urbanos, de acordo com a sua capacidade de carga e com a 

estratégias de qualificação do território concelhio. 

 

7.2.2.2.1. Espaços Centrais  

 

De acordo com o referido no Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, os Espaços Centrais 

devem ser entendidos como áreas que se destinam a desempenhar funções de centralidade para o 

conjunto do aglomerado urbano, com concentração de actividades terciárias e funções residenciais. No 

contexto do Município de Águeda, estes espaços centram-se na sede de Concelho, na cidade homónima, 

onde a relação entre as diversas funções comerciais, de serviços e residenciais se faz sentir num maior 

contexto de urbanidade.  

 

                                                      
32 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 
310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2006, de 31 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, 
de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
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Assim, os Espaços Centrais correspondem aos níveis mais elevados de infra-estruturação, de 

urbanidade, disponibilidade de serviços e equipamentos, assim como de densidade construtiva e 

populacional. Estes espaços correspondem à parte central da cidade de Águeda onde se encontram os 

serviços administrativos principais e onde a escala das infra-estruturas e do espaço público permitem a 

existência de edificação em altura e de elevada densidade de fogos. Esta desenvolve-se entre a Rua 

Cabeço e Lencastre e a Rotunda junto à Famel, sendo ladeada a nascente e poente pela Ribeira do 

Ameal e pela Ribeira de Paredes, dois acidentes naturais que delimitam o casco central da cidade. 

 

Nesta classe de espaço são admitidos praticamente todos os usos, com excepção do industrial associado 

às tipologias 1 e 2, sendo o número máximo de pisos admitido de 6, com a possibilidade de atingir os 8 

em locais com uma dimensão de espaço público significativa que suporte tal cércea, e um índice máximo 

de ocupação do solo de 0,80, valor relativamente elevado, encontrado em sedes de distrito como Aveiro, 

mas que se considera ser plausível para a cidade de Águeda. 

 

7.2.2.2.1.1. Espaços Histórico-Culturais 

 

O zonamento constante do presente Plano teve especial atenção à identificação e valorização do 

património edificado, quer em termos do que se encontra classificado pelas entidades de ordem superior 

como também do edificado que, individualmente ou como conjunto, apresenta características que se 

considerem ser importantes de potenciar e preservar. A recuperação do edificado nos núcleos mais 

antigos das povoações, com primazia para o Centro Histórico de Águeda, é um aspecto fundamental. 

Assim, e para estas áreas, criaram-se os Espaços Histórico-Culturais os quais correspondem de forma 

simples a áreas onde se propõe o desenvolvimento de medidas de reabilitação do património 

arquitectónico, com vista à sua vivificação e à preservação do património histórico, e incluiu, de forma 

genérica, o Centro Histórico de Águeda e o núcleo mais antigo da povoação de Arrancada do Vouga. 

 

Para esta categoria de espaço, a intenção é a de manter intactas as características do edificado 

mantendo uma memória do passado, criando espaços que mantenham a qualidade arquitectónica e a 

conjuguem com a função comercial, de serviços ou residencial, sendo este último aspecto um factor a 

potenciar, através da reutilização do edificado mais antigo para a vivência de famílias não tradicionais e 

estudantes, ou para a utilização deste para a instalação de equipamentos de uso colectivo. Outro aspecto 
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fundamental para estes espaços é o de manter as actividades tradicionais existentes, como forma de as 

valorizar e de as integrar em projectos mais latos de índole material e imaterial relacionados com a 

vivificação dos mesmos. 

 

Deste modo, nestas áreas, a construção de novas edificações, assim como a recuperação das existentes, 

deverá respeitar os aspectos característicos da arquitectura tradicional como volume, altura da fachada e 

coberturas, relação entre cheios e vazios, proporção das aberturas (portas e janelas), materiais e cores 

dos revestimentos exteriores. Contudo, tal não significa que estas tenham que ser fechadas a 

intervenções de valorização do edificado e do espaço público que conjuguem elementos modernos com a 

arquitectura e a cultural tradicional destes espaços, algo que deve, aliás, ser potenciado. 

 

7.2.2.2.2. Espaços Residenciais 

 

Os Espaços Residenciais definidos no âmbito da Planta de Ordenamento do PDM, consignam áreas 

consolidadas ou em vias de consolidação, ocupadas predominantemente com funções residenciais, as 

quais acolhem, de forma mais difusa, outros usos como o comercial e serviços, ou até mesmo industrial, 

sem o contexto de urbanidade do núcleo central da cidade, embora compatíveis com essa função 

residencial dominante. 

 

Verifica-se, contudo, que estes espaços apresentam dicotomias urbanísticas, assim como graus de 

urbanidade e de infra-estruturação variada, pelo que foi necessário efectuar uma subdivisão desta 

categoria em três subcategorias, nomeadamente: os Espaços Residenciais Tipo 1, Tipo 2, e Tipo 3. 

 

7.2.2.2.2.1. Espaços Residenciais Tipo 1 

 

Os Espaços Residenciais Tipo 1 correspondem às áreas urbanas complementares ao Espaço Central 

Consolidado, assim como ao conjunto de freguesias com maior densidade populacional do Concelho. 

Estes espaços foram definidos para áreas com uma densidade habitacional intermédia e para as 

freguesias peri-urbanas com uma tipologia de edificado a variar entre a moradia unifamiliar e os edifícios 

plurifamiliares com três pisos, com predominância da primeira tipologia, correspondendo geograficamente 

às freguesias do núcleo central e poente do Concelho, ficando fora destes Espinhel, Óis da Ribeira e 
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Lamas do Vouga, freguesias consideradas já de Tipo 2. Contudo, nalgumas freguesias apenas as áreas 

urbanas mais densificadas foram inseridas nesta categoria de espaços, casos de Valongo do Vouga e 

Macinhata do Vouga, que viram os seus aglomerados mais interiores e de menor dimensão ser 

classificados como de Tipo 2, face à sua componente mais rural e de menor capacidade de carga ou de 

presença de funções urbanas, assim como às tipologias construtivas existentes. Esta mesma situação 

surge em áreas específicas da freguesia de Recardães (Castro), Aguada de Baixo (entre Aguadela e o 

Passadouro) e Aguada de Cima (na faixa mais interior, contemplando as Póvoas no limite com Belazaima 

do Chão e ainda o Bustelo, Aguadalte e o Cadaval). 

 

Em termos de usos, no Espaço Residencial Tipo 1 é permitida a instalação de habitação unifamiliar e 

plurifamiliar, comércio, serviços, equipamentos, empreendimentos turísticos e industriais do tipo 3 e do 

tipo 2 desde que mantendo as características das de tipo 3 e tenham até 20 trabalhadores fabris, sendo 

que o número máximo de pisos admitido é de 3 acima da cota de soleira, embora seja permitido a 

edificação de mais um piso, em casos excepcionais de criação de espaço público conforme definido no 

regulamento do Plano. Em termos de índice, estas áreas apresentam um índice máximo de ocupação do 

solo de 0,75. 

 

Importa salientar que, pelo seu carácter peri-urbano, e de forma a evitar situações de descaracterização 

dos tecidos urbanos através de rupturas tipológicas, estão previstas no regulamento regras para que a 

inserção de edifícios plurifamiliares em quarteirões ou frentes consolidadas respeitando as características 

morfotipológicas da envolvente. 

 

7.2.2.2.2.2. Espaços Residenciais Tipo 2 

 

Relativamente aos Espaços Residenciais Tipo 2, estes centram-se nas freguesias nascentes do Concelho, 

onde a componente rural é ainda elevada, mas também em freguesias mais litorializadas onde a tipologia 

de infra-estruturas e o edificado existente é ainda de baixa densidade e com uma grande ligação às 

funções agrícola e florestal, embora com algumas componentes urbanas misturadas.  

 

Os primeiros correspondem de forma genérica às freguesias de Agadão, Préstimo, Castanheira do Vouga, 

Belazaima do Chão, e às povoações mais interiorizadas das freguesias de Valongo do Vouga e Macinhata 
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do Vouga, enquanto que os segundos correspondem às freguesias de Espinhel, Óis da Ribeira e 

povoação de Lamas do Vouga, bem como grande parte da freguesia de Aguada de Baixo e a faixa mais 

interior da freguesia de Aguada de Cima (Póvoa de Baixo, Povoa de Vale de Trigo e Póvoa de S. 

Domingos,  no limite com Belazaima do Chão, e ainda o Bustelo, Aguadalte e o Cadaval). 

 

Esta subcategoria surge por forma a evitar situações de promiscuidade tipológica entre tipologias urbanas 

(em altura) e tipologias peri-urbanas e rurais, evitando o pontilhar edifícios plurifamiliares em quarteirões 

ou bandas construídas nitidamente unifamiliares, onde o volume dos mesmos, ou a sua cércea, se mostra 

incompatível com a escala local provocando uma descaracterização dos aglomerados, o que é de evitar 

nos locais onde ainda é possível manter uma uniformidade tipológica significativa. 

 

Desta forma, e para este espaço, apenas é permitida a execução de edificações até 2 pisos permitindo-

se, contudo, a construção até três pisos, se associados à criação de equipamentos ou de 

empreendimentos turísticos e desde que a dimensão do espaço público envolvente ao edifício seja 

significativa. Em termos de índices de ocupação do solo, propõe-se que o índice máximo seja de 0,65. 

Pela sua localização geográfica e enquadramento junto a áreas de importância para as funções turísticas, 

admite-se a construção de empreendimentos turísticos para que as funções rurais possam ser 

complementadas por estes. 

 

7.2.2.2.2.3. Espaços Residenciais Tipo 3 

 

Tal como mencionado ao longo dos estudos sectoriais, Águeda apresenta uma promiscuidade entre as 

funções industriais e residenciais que resulta do tipo de crescimento que esta registou ao longo das 

últimas décadas e que causou, e ainda causa, problemas de vizinhança, assim como uma mistura 

funcional pouco benéfica à qualificação urbana.  

 

Analisado o território concelhio, tornou-se claro que existiam duas áreas que necessitavam de um 

tratamento específico do ponto de vista regulamentar face à mistura funcional que apresentavam e às 

relações de vizinhança com áreas habitacionais, nomeadamente a área correspondente ao Espaço 

Industrial das Almas da Areosa definido em 1995 pelo Plano Director Municipal, e parte do Espaço 

Industrial EN 1-Norte, junto à passagem superior para Espinhel. 
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Desta forma, ao criar-se este tipo de subcategoria de solo pretendeu-se desenvolver regras específicas 

que permitam a reconversão, de forma progressiva e contínua, das áreas abrangidas por esta 

promiscuidade funcional, onde a indústria apresenta um peso significativo, para áreas onde esse peso se 

reflecte nas funções predominantemente habitacionais, comerciais e de serviços. Desta forma, em termos 

regulamentares continua a permitir-se o funcionamento das unidades industriais até ao seu 

encerramento, sendo que após o mesmo suceder (por um período superior a 3 anos) não será possível a 

instalação de novas unidades industriais, tendo os terrenos que ser obrigatoriamente reconvertidos para 

uma utilização predominantemente urbana. No entanto, e enquanto em laboração, é permitida a 

ampliação das unidades existentes uma vez que não se pretende com esta regra criar problemas 

socioeconómicos às mesmas, mas sim criar condições para que estas se deslocalizem de livre vontade. 

 

Para que o processo seja incentivado, e à semelhança do que sucede para as áreas urbanas, também 

aqui se propõe a regra de valorização do solo, com vista à deslocalização de unidades industriais para os 

Espaços de Actividades Económicas ou para os Espaços de Actividades Económicas Urbanizáveis do 

Concelho, fazendo com que os terrenos que ficam livres do uso industrial possam ter um aumento da 

capacidade construtiva, através do aumento do número de pisos. 

 

7.2.2.2.3. Espaços de Uso Especial – Aptidão Turística 

 

Os Espaços de Uso Especial são, de acordo com o referido no Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 

de Maio, áreas destinadas a equipamentos ou infra-estruturas estruturantes ou a outros usos específicos, 

nomeadamente de recreio, lazer e turismo. Nesta perspectiva, e tendo em conta as estratégias 

constantes do actual PDM a nível turístico e necessitando estas de uma tradução territorial adequada à 

visão estratégica, tornou-se essencial criar uma nova categoria funcional para os aglomerados urbanos 

em que a função que se propõe dominante seja a turística.  

 

Como referido nas linhas estratégicas, o Concelho de Águeda apresenta um conjunto de potencialidades 

do ponto de vista natural e arquitectónico que importa preservar e potenciar, sobretudo do ponto de vista 

turístico. Na realidade, não basta apenas a existência de espaços naturais de relevo para potenciar a sua 

utilização turística, é também necessário que a envolvente construída inserida nestes, ou envolvente a 
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estes, apresente uma qualidade formal e arquitectónica que se coadune com a beleza cénica ou com a 

riqueza biológica dos mesmos. Nesta perspectiva, torna-se necessário requalificar do ponto de vista 

arquitectónico determinadas áreas do Concelho de Águeda. Surgem assim, dentro desta dinâmica, os 

Espaços de Uso Especial – Aptidão Turística. 

Estes espaços correspondem a áreas urbanas envolventes a espaços naturais de especial relevância, 

onde os edifícios deverão apresentar características arquitectónicas que se enquadrem com a envolvente 

natural, e a aglomerados que pelas suas características arquitectónicas, localização e envolvente rural 

apresentam elevado potencial turístico. Observado o território concelhio considerou-se que existem três 

grandes áreas com estas características: 

 A zona envolvente à Pateira de Fermentelos; 

 Os aglomerados da freguesia de Macieira de Alcôba; 

 Os aglomerados serranos de Carvalhal, Lourizela, Serra de Baixo, Lázaro, Sobreira, Covo, 

Lousa; Cepos, Belazaima-a-Velha, Sernadinha e Vale do Lobo. 

 

O que pretende é articular as políticas de recuperação do edificado e as políticas de valorização das 

potencialidades naturais do Concelho com as políticas de contenção de perímetros urbanos e com as 

políticas de fixação de população na zona serrana, no caso dos aglomerados interiores, com o reforço 

dos aspectos associados à coesão social desses territórios. Para a classe de espaços em questão são 

definidas regras específicas para o edificado e para o espaço público, que visam sobretudo criar uma 

coerência urbanística e paisagística que atraia as populações autóctones, dos concelhos vizinhos e do 

País em geral, para uma utilização turística.  

 

A função primordial não é a de preservar o edificado com uma qualidade patrimonial de relevo, mas sim a 

de dinamizar as áreas naturais de relevo com base na qualificação do edificado, como tem sucedido com 

sucesso noutras zonas do País, em casos como os de Póvoa Dão no Concelho de Viseu ou como das 

Lagoas de Bertiandos, em Ponte de Lima, sendo certo que a partir desta qualificação do edificado se 

poderá criar um mercado de ocupação sazonal ou de turismo rural, que confira uma nova dinâmica ao 

Concelho. 

 

Nesta perspectiva, a definição desta classe de espaço vai de encontro ao referido na linha estratégica de 

Valorização Ambiental e Turística, e poderá servir de catalisador para a implementação do conceito de 
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Águeda enquanto Porto Turístico, uma vez que irá permitir criar a base territorial para a implementação 

do conceito no terreno. 

 

Contudo, neste espaço, e para além da qualificação do edificado, deverão igualmente ser potenciadas 

outras funções permitindo-se a instalação de equipamentos, edifícios destinados a comércio e serviços e 

empreendimentos turísticos, sendo expressamente proibida a instalação de novas indústrias, excepto 

Tipo 3 associadas à panificação e pastelaria, assim como a instalação de outras funções que desvirtuem 

as características que se pretendem que as mesmas apresentem em termos de qualidade arquitectónica, 

paisagística e formal. 

 

Quanto à edificabilidade, o que se propõe é respeitar as características arquitectónicas do edificado, 

mantendo as características morfotipológicas do mesmo, como o volume, a altura das fachadas, as 

relações entre cheios e vazios, entre outras. Contudo, em situações onde não existe um edificado 

suficientemente denso para a aplicação das regras morfotipológicas, nomeadamente na envolvente à 

Pateira de Fermentelos propõe-se regras diferenciadas, prevendo-se a possibilidade de as edificações 

possuírem 3 pisos, com um índice máximo de ocupação do solo de 0,65, podendo existir situações em 

que o número de pisos seja superior, desde que correspondendo a empreendimentos turísticos, 

considerados de interesse público pela entidade regional ou nacional com competência na matéria.  

 

7.2.2.2.4. Espaços de Actividades Económicas 

 

Os Espaços de Actividades Económicas, identificados na Planta de Ordenamento, correspondem a áreas 

ocupadas por funções predominantemente industriais e de armazenagem, complementadas por funções 

comerciais, serviços, equipamentos e habitação quando de apoio à actividade industrial, e de forma geral 

correspondem aos espaços já delineados no PDM elaborado em 1995, nomeadamente: 

 Espaço de Actividades Económicas EN 1-Norte; 

 Espaços de Actividades Económicas EN 1-Sul; 

 Espaço de Actividades Económicas de Macinhata do Vouga; 

 Espaço de Actividades Económicas da Giesteira; 

 Espaço de Actividades Económicas de Fermentelos. 
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Estes espaços correspondem, de forma genérica, às áreas de maior concentração de indústria no 

Concelho de Águeda, nomeadamente no que diz respeito aos de maior dimensão situados junto à EN 1, 

local tradicional de concentração industrial face à importância que a EN 1 desempenhou em termos de 

circulação no País até à construção da A 1. A opção pela sua manutenção prende-se com o facto de se 

considerar que estes, apesar de, em nalguns casos, os níveis de infra-estruturação serem insuficientes e 

as acessibilidades actuais não serem as melhores, são os locais com maior aptidão para este tipo de 

actividade. 

 

Contudo, foi necessário efectuar ajustes nos limites destes espaços, com maior relevo no Espaço de 

Actividades Económicas EN.1-Norte e no Espaço de Actividades Económicas de Fermentelos. No 

primeiro caso, foi efectuada uma ligeira expansão do mesmo de forma a incorporar no seu interior um 

conjunto de construções de carácter industrial existentes, localizadas junto ao limite deste, aproximando-o 

do IC 2. Já no caso do Espaços de Actividades Económicas de Fermentelos, considerou-se que face à 

proximidade do Espaço Industrial de Oiã, no Concelho de Oliveira do Bairro, o qual é contíguo ao de 

Fermentelos, seria importante aumentá-lo ligeiramente até aos limites naturais presentes no território para 

permitir a instalação de algumas unidades industriais/armazéns e empresas, evitando assim a fuga de 

empresas para o concelho vizinho. No entanto, a área é relativamente pequena, já que na sua envolvente 

existem zonas afectas à Rede Natura 2000 que impedem a sua expansão. 

 

Foram igualmente efectuados pequenos ajustes nos restantes espaços, adaptando-os o mais possível ao 

cadastro existente no terreno, de forma a evitar a inserção de parcelas em duas ou mais classes de 

espaço, criando-se limites mais fidedignos para os mesmos.  

 

Por solicitação da CCDRC no âmbito da necessidade de contenção dos Espaços de Actividades 

Económicas e dos reduzidos níveis de ocupação que alguns deles registam (níveis de ocupação muito 

baixos e praticamente invariáveis ao longo do período de vigência do PDM), e para além da rectificação 

dos limites já mencionada, procedeu-se a uma reanálise das áreas destinadas a uso industrial, com a 

introdução das alterações decorrentes do parecer da CNREN. Desta forma verifica-se a redução de 

alguns dos espaços industriais já existentes em 1995, sobretudo, nos Espaços de Actividade Económica 

E.N.1/Sul (diminuição de 28 ha) e ao Espaço de Actividades Económicas de Macinhata do Vouga 

(diminuição de 1 ha), sendo que as áreas retiradas se encontram totalmente desocupadas, o que 
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resultou, em parte, do facto de nos últimos anos o custo do solo no local ser muito elevado, o que 

inviabilizou a sua ocupação.  

 

Cumulativamente, são também propostos outros três espaços, nas freguesias de Travassô, Belazaima do 

Chão e Macinhata do Vouga, e Agadão designados por: 

 Espaços de Actividades Económicas de Travassô; 

 Espaço de Actividades Económicas de Belazaima do Chão; 

 Espaço de Actividades Económicas de Agadão; 

 Espaço de Actividades Económicas de Macinhata do Vouga / A 25. 

 

Estes visam sobretudo dar cobertura a situações existentes no território que não foram contempladas 

aquando da elaboração do PDM em 1995, ou que surgiram posteriormente, mas que hoje se afiguram 

importantes de consideração no âmbito dos solos afectos ao uso industrial. No caso do Espaço de 

Actividades Económicas proposto para Travassô, este surge perto do Espaço de Actividades Económicas 

EN 1-Norte, sobre a ex. ER 230 numa área onde se localizam um conjunto de unidades industriais (que 

até à data estiverem inseridas em REN) e num conjunto de armazéns que se encontra inserido em 

espaço urbano, sendo que a sua área é relativamente reduzida, apenas 14,3 ha. 

 

Também o espaço definido na povoação de Belazaima do Chão, com 4,7 ha, surge face à necessidade 

de integrar em solo compatível com o uso industrial duas unidades industriais existentes, criando-se 

igualmente uma área de expansão para estas actividades. O mesmo tipo de lógica surge na zona de 

Macinhata do Vouga entre o nó da A 25 com o IC 2 e a estrada de paus, na zona normalmente 

denominada de “cubatas”, onde existe um conjunto significativo de empresas localizadas em espaço 

florestal que agora passam a estar inseridas numa categoria de espaço compatível com a sua função. 

Esta zona é também importante do ponto de vista da localização de novas empresas, tendo em conta que 

se situa muito próxima da A 25, sendo por isso excelente do ponto de vista das acessibilidades. Por 

último, e quanto ao espaço de Agadão, este serve para colocar no interior do solo urbano, as instalações 

das Águas Serranas, S.A., uma vez que há anos que esta empresa, de grande importância estratégica a 

nível nacional no sector das águas minerais, se encontra a lutar pela ampliação das suas instalações face 

ao facto de ter ficado incluída em 1995 na Reserva Ecológica Nacional. 
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7.2.2.2.5. Espaços Verdes 

 

O Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, define os Espaços Verdes como áreas com funções 

de equilíbrio ecológico e de acolhimento de actividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e cultura, 

agrícolas ou florestais, coincidindo no todo ou em parte com a estrutura ecológica municipal. Ora os 

espaços verdes, os quais surgem integrados na Estrutura Ecológica Municipal, são um dos pontos 

principais a ter em consideração no âmbito da definição e delimitação do Solo Urbano. Como refere o 

Decreto-Lei n.º 380/9933, no número 1 do artigo 14.º, os “instrumentos de gestão territorial identificam as 

áreas, valores e sistemas fundamentais para a protecção e valorização ambiental dos espaços rurais e 

urbanos, designadamente as áreas de reserva ecológica”. Nesta perspectiva, a Estrutura Ecológica 

Municipal representa uma visão de conjunto dos sistemas naturais estratégicos organizados numa lógica 

territorial associada à preservação dos principais ecossistemas que sustentam ou complementam a 

ocupação humana do território. Assim, os Espaços Verdes tornam-se importantes na perspectiva de 

conferir equilíbrio do ponto de vista biofísico ao sistema urbano. 

 

Desta forma, a delimitação dos mesmos foi realizada tendo em conta os ecossistemas mais sensíveis em 

presença no “ambiente” urbano, de forma a gerar espaços que: 

 Assegurem a ligação natural dos sistemas construídos, através de zonas de estar e de lazer; 

 Criem zonas “pulmão” no interior dos tecidos urbanos, contribuindo para melhorar as condições 

da qualidade do ar; 

 Assegurem a protecção e fruição dos recursos hídricos de forma equilibrada pela população; 

 Gerem externalidades positivas em termos de qualidade visual, formal e funcional. 

 

Tal significou que na sua delimitação se consideraram as áreas afectas a solos com elevadas 

potencialidades agrícolas (os quais foram desafectados da RAN), cuja utilização é complementar à 

função urbana, solos de elevado interesse conservacionista e proteccionista afectos à REN e à Rede 

Natura 2000, mas também linhas de água e zonas envolventes às mesmas e extensas manchas verdes 

florestais. É fundamental entender os Espaços Verdes como um aspecto crucial para a criação de um 

conforto bioclimático para a população, servindo de contrabalanço ao desequilíbrio provocado pelas 

                                                      
33Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 
310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2006, de 31 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, 
de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
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funções urbanas e pela carga que estas colocam sobre o território. Deste modo, verifica-se que, em 

termos de zonamento, tentou-se que esta estrutura estivesse presente na maior parte dos aglomerados 

urbanos consignados, estando ausente apenas nos aglomerados de pequena dimensão existentes em 

zonas onde a envolvente natural é ainda muito significativa, não sendo por isso necessária a criação 

deste tipo de solo no interior dos perímetros urbanos. 

 

7.2.2.3. Solo Urbanizável 

 

Para além dos Solos Urbanizados, o solo urbano contempla ainda os Solos Urbanizáveis. Estes solos são 

constituídos sobretudo por áreas que, embora tendo uma vocação para a urbanização e edificação, 

servindo de reserva para expansões urbanas ou industriais ou para a instalação de equipamentos, se 

apresentam ainda relativamente desocupadas e com níveis de infra-estruturação reduzida, devendo por 

isso mesmo o seu processo de urbanização ser efectuado de forma progressiva e ordenada, na 

prossecução de espaços de elevada qualidade formal, arquitectónica, de espaço público e funcionais. 

Para tal, estes espaços devem ser ocupados através da implementação de instrumento de gestão 

territorial que lhes imputem o rigor necessário à criação de estruturas equilibradas no território. 

 

 Desta forma, propõe-se que estes sejam ocupados maioritariamente através da implementação de 

PMOT de escala inferior ao PDM, isto é, Planos de Urbanização ou Planos de Pormenor, os quais 

definirão com maior rigor as propostas de ocupação, estabelecendo regras para a implantação das infra-

estruturas e o desenho dos espaços de utilização colectiva. Para além dos PMOT, permite-se igualmente 

a ocupação destes espaços através de Unidades de Execução, de acordo com o referido no Decreto-Lei 

n.º 380/99, de 22 de Setembro e alterações subsequentes. 

 

Contudo, e de forma a evitar os “erros” do passado, possibilita-se a ocupação através do licenciamento 

individual, desde que existam já infra-estruturas ou estruturas que suportem tal ocupação, sem que esta 

venha a ter impactos negativos em termos da qualidade urbanística destes espaços. 

 

No Concelho, esta categoria de solo surge essencialmente nas freguesias de maior dimensão, como é o 

caso de Águeda, Aguada de Cima, Fermentelos, Macinhata do Vouga, Recardães e Valongo do Vouga, 

mas também em freguesias mais interiores, como Castanheira do Vouga. Contudo, a área total afecta a 
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estes espaços é relativamente reduzida quando comparada com os solos urbanizados, já que a dispersão 

espacial e de infra-estruturas presentes no território fazem com que a maior parte das áreas com 

capacidade construtiva estejam já relativamente ocupada e definidas em termos de características 

urbanas. Por outro lado, não se pretendeu criar grandes reservas de solo a urbanizar, uma vez que se 

considera que estas muitas vezes induzem a processos especulativos nefastos para o território. 

 

7.2.2.3.1. Espaços Centrais Urbanizáveis 

 

Os Espaços Centrais Urbanizáveis localizam-se na freguesia de Águeda e centram-se na principal área 

de expansão da cidade que se estende desde a zona do Ninho D’Águia até à Alagoa. Esta área, embora 

contigua ao núcleo central da cidade, apresenta ainda níveis de infra-estruturação reduzidos e encontra-

se na sua quase totalidade desocupada, tendo condições para se constituir como área de excelência para 

o crescimento da cidade de Águeda. O número máximo de pisos admitido é de 6, com a possibilidade de 

atingir os 8 em locais com uma dimensão de espaço público significativa que suporte tal cércea. Em 

termos de usos, tendo em conta o papel que se pretende para este espaço, no contexto do aglomerado 

em que se insere, são os mesmos que os previstos para o Espaços Centrais. 

 

7.2.2.3.2. Espaços Residenciais Urbanizáveis 

 

Os Espaços Residenciais Urbanizáveis são áreas que se destinam preferencialmente a funções 

residenciais, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização dominante, e que 

apresentam baixos níveis de infra-estruturação na envolvente dos Espaços Residenciais do Concelho, 

sobretudo de Tipo 1 e 2, mas onde a dinâmica demográfica e edificatória dos aglomerados envolventes 

ou contíguos, assim como as tendências do ponto de vista dos pedidos de licenciamento, demarcam 

notoriamente a necessidade de classificar estes como reserva de edificabilidade. 

 

7.2.2.3.2.1. Espaços Residenciais Urbanizáveis Tipo 1 

 

Os Espaços Residenciais Urbanizáveis Tipo 1 correspondem a áreas a ocupar por edifícios plurifamiliares 

de baixa densidade urbana e por moradias unifamiliares e encontram-se distribuídos pelo território 

concelhio, nomeadamente nas freguesias de Macinhata do Vouga, de Valongo do Vouga, Recardães e 
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Fermentelos. Contudo, em Macinhata do Vouga e Fermentelos estas áreas surgem na envolvente de 

equipamentos de uso colectivo com vista a contemplar a sua expansão e qualificar a sua envolvente do 

ponto de vista do edificado. Já no caso do Valongo do Vouga e de Recardães, as áreas inseridas nesta 

subcategoria são áreas de grande dimensão que se encontram relativamente vazias, embora apresentem 

um número significativo de pedidos de licenciamento que não foram ainda satisfeitos pela falta das infra-

estruturas urbanísticas e pela inexistência de estudos que enquadrem o desenvolvimento destas áreas, 

assegurando a sua relação em termos de malha e tecido urbano com a envolvente. 

 

As tipologias de usos são iguais às previstas para os Espaços Residenciais Tipo 1, e o número máximo 

de pisos admitido é de 3 acima da cota de soleira, embora se admita mais um piso em áreas onde exista 

uma envolvente de espaço público significativo, algo que pode ser encarado como um incentivo ao 

desenvolvimento de espaços de vivência colectiva no Concelho com a consequente qualificação urbana. 

 

7.2.2.3.2.2. Espaços Residenciais UrbanizáveisTipo 2 

 

Os Espaços Residenciais Urbanizáveis Tipo 2 surgem sobretudo na freguesia de Castanheira do Vouga, 

uma vez que esta é, do conjunto das freguesias mais rurais, aquela que apresenta maior extensão de 

área totalmente desocupada (embora já classificada no PDM de 1995) que importa programar, e nas 

povoações mais interiores da freguesia de Valongo do Vouga. Dada a localização destas freguesias no 

contexto concelhio, pela sua acessibilidade fácil e pelas dinâmicas que o PDM trará, sobretudo ao nível 

empresarial/industrial, prevê-se que estas venham a ser das que registarão um maior crescimento 

populacional e edificatório sendo, por isso, este o momento ideal para programar o desenvolvimento 

urbano. Quanto aos parâmetros de ocupação do solo, estes são iguais aos definidos para os Espaços 

Residenciais Tipo 2. 

 

7.2.2.3.3. Espaços de actividades económicas urbanizáveis 

 

Esta categoria de espaço é uma das mais importantes ao nível do desenvolvimento concelhio, já que 

corresponde, de forma genérica, à área afecta aos Parques Empresariais de Génese Municipal 

(identificados na Planta de Ordenamento como UOPG 1 e UOPG 2), isto é, a áreas que se encontram já 

na posse do Município e que serão fundamentais para a estratégia de qualificação industrial concelhia, 

assim como para definir o valor de mercado do solo industrial. Por outro lado, estão ainda aqui incluídas 
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duas áreas inseridas nos Espaços de Actividades Económicas Urbanizáveis da EN 1-Sul e Giesteira, os 

quais se encontram praticamente vazios face à insuficiente infra-estruturação associada ao elevado custo 

do solo nestes dois últimos espaços. 

 

A criação dos Parques Empresariais de Génese Municipal, irá permitir a deslocalização de um conjunto 

significativo de empresas do interior dos tecidos urbanos e de outras classes de espaço sensíveis, para 

estas áreas, com melhorias significativas ao nível ambiental nos espaços que estas abandonarão, e com 

a consequente redução dos problemas de promiscuidade entre funções identificados durante Diagnóstico 

do Plano, promovendo uma melhor qualificação urbana. 

 

Em termos concelhios, estes espaços localizam-se, do ponto de vista estratégico, em zonas de limite de 

freguesia. O Parque Empresarial da Giesteira Norte, que apresenta uma área de 18 ha, localiza-se entre 

as freguesias de Águeda e de Valongo do Vouga. O Parque Empresarial Casarão, o qual contempla 131 

ha, localiza-se entre as freguesias de Belazaima do Chão, Aguada de Cima e Borralha. As localizações 

apontadas para estes parques prendem-se com aspectos relacionados com as acessibilidades e com a 

existência de equipamentos complementares a este tipo de uso. 

 

Assim, no caso do Parque Empresarial da Giesteira Norte, este localiza-se junto à estrada 333 que 

efectua ligação entre a cidade de Águeda e o nó A 25, nas Talhadas e, por conseguinte, ao nó da A 1 

(Lisboa / Porto) e a Espanha. Já o Parque Empresarial do Casarão conta com a construção da Via de 

Cintura Externa à cidade de Águeda para possuir um acesso rápido ao IC 2 e à futura ligação Aveiro-

Águeda. Importa ainda salientar as externalidades positivas que poderão advir da ligação deste Parque 

com o Crossódromo de Águeda, que servirá de equipamento complementar ao mesmo, mas, sobretudo, 

no que diz respeito ao Aeródromo de Águeda que poderá vir a ter um papel importante ao nível regional e 

nacional com a sua ampliação, como já foi anteriormente explicitado. 

 

 Cumulativamente, pretende-se que estes espaços sejam devidamente qualificados e que venham a 

albergar um conjunto significativo de empresas de base tecnológica assumindo-se como um ponto de 

referência ao nível regional e nacional. 
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Quanto aos restantes espaços inseridos nesta categoria, nomeadamente junto à EN 1, a sul da cidade, e 

na Giesteira, a classificação dos mesmos enquanto urbanizáveis permitirá ao Município ter um controlo 

mais eficaz sobre os mesmos, lançando unidades de execução que possibilitarão a sua ocupação 

faseada, com a justa repartição de benefícios e encargos entre os proprietários dos terrenos envolvidos, o 

que não só permitirá uma execução mais fácil das infra-estruturas, como tendencialmente contribuirá para 

uma diminuição do custo do solo e para a sua disponibilização no mercado a preços que sejam 

competitivos. 

 

7.2.2.3.4. Espaços de Uso Especial Urbanizáveis 

 

7.2.2.3.4.1. Espaços de Equipamentos 

 

Relativamente à construção de equipamentos, o regulamento do Plano prevê a sua instalação em todas as 

classes de espaço urbanizado, pois considera-se que a instalação dos mesmos é fundamental para a 

construção de um território coeso e equilibrado. Como tal, a sua implantação não deve ser demasiado 

condicionada em termos de zonamento, até porque, no que concerne às opções territoriais, a instalação 

dos mesmos pode deixar de fazer sentido face à rápida alteração de dinâmicas populacionais, sociais e 

económicas. 

 

Contudo, nalguns casos, e tendo em conta as opções já tomadas e as orientações constantes das linhas 

estratégicas, é importante identificar locais específicos para a instalação de determinado tipo ou conjunto 

de equipamentos. A criação desta subcategoria de espaço não só implica uma salvaguarda efectiva de 

uma determinada área para um determinado equipamento de utilização colectiva, como salvaguarda a 

qualificação do espaço urbano envolvente e assegura a existência de solo disponível para a construção 

destes junto às populações que mais deles necessitam, evitando as lógicas especulativas que conduzem, 

muitas vezes, à construção de equipamentos em terrenos pouco adequados. 

 

Desta forma, e em termos gerais, esta subcategoria de solo surge um pouco por todo o Concelho, com 

especial destaque para as seguintes localizações: 
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Figura 4 – Espaço de Equipamento do Crossódromo 
de Águeda (extracto da Planta de Ordenamento) 

Figura 5 – Espaço de Equipamento da EB2,3 de 
Fermentelos (extracto da Planta de Ordenamento) 

Figura 6 – Espaço de Equipamento Envolvente à 
Estalagem da Pateira Fermentelos (extracto da 

Planta de Ordenamento) 

 Espaço de Equipamento do Crossódromo de 

Águeda – Destinado a criar condições para a 

protecção desta infra-estrutura e para 

requalificação da mesma; 

 

 

 

 

 

 

 

  Espaço de Equipamento da EB 2, 3 Fermentelos – 

Destinado a proteger a zona escolar e o futuro 

alargamento da mesma, assim como à construção 

de uma zona multifuncional associada ao desporto, 

com construção de piscina, campos de jogos e 

estruturas de apoio; 

 

 

 

 

 Espaço de Equipamento Envolvente à Estalagem da 

Pateira de Fermentelos – Destinado a criar uma área 

para a instalação de equipamentos destinados à 

protecção do ambiente e recreio; 
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Figura 7 – Espaço de Equipamento para 
Ampliação do Cemitério da Giesteira (extracto da 

Planta de Ordenamento) 

Figura 9 – Espaço de Equipamento para 
Ampliação do Cemitério de Macinhata do Vouga 

(extracto da Planta de Ordenamento) 

Figura 8 – Espaço de Equipamento para 
Ampliação do Cemitério de Valongo do Vouga 

(extracto da Planta de Ordenamento) 

 

 Espaço de Equipamento para Ampliação do 

Cemitério da Giesteira; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espaço de Equipamento para Ampliação do 

Cemitério de Valongo do Vouga; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espaço de Equipamento para Ampliação do 

Cemitério de Macinhata do Vouga; 
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Figura 11 – Espaço de Equipamento da Zona 
Desportiva da Maçoida e Espaço de Equipamento 
Social da Maçoida (extracto da Planta de 

Ordenamento) 

Figura 10 – Espaço de Equipamento da Zona 
Desportiva de Travassô (extracto da Planta de 

Ordenamento) 

Figura 12 – Espaço de Equipamento da Zona 
Desportiva de Serém de Cima (extracto da Planta 

de Ordenamento) 

 Espaço de Equipamento da Zona Desportiva de 

Travassô – Destinada à valorização da zona do 

Pavilhão Desportivo de Travassô e à sua possível 

ampliação ou complemento com outros 

equipamentos de utilização colectiva; 

 

 

 

 

 

 Espaço de Equipamentos da Zona Desportiva da 

Maçoida – Destinada à valorização da zona 

desportiva e à sua possível ampliação ou 

complemento com outros equipamentos de 

utilização colectiva; 

 Espaço de Equipamento Social da Maçoida – 

Destinado à implementação de equipamentos 

colectivos, de índole público ou privado, mas, 

principalmente, de carácter social; 

 

 

 Espaço de Equipamento da Zona Desportiva de 

Serem de Cima – Destinada à valorização da zona 

desportiva e à sua possível ampliação ou 

complemento com outros equipamentos de 

utilização colectiva; 
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Figura 14 – Espaço de Equipamento da Zona 
Desportiva da Variante de Serpel (extracto da 

Planta de Ordenamento) 

Figura 15 – Espaço de Equipamento da Zona 
Desportiva de Óis da Ribeira (extracto da Planta de 

Ordenamento) 

Figura 13 – Espaço de Equipamento da Zona 
Desportiva de Serém de Baixo (extracto da Planta 

de Ordenamento) 

 Espaço de Equipamento da Zona Desportiva e 

Social de Serem de Baixo – Destinada à valorização 

da zona desportiva e à sua possível ampliação ou 

complemento com outros equipamentos de 

utilização colectiva; 

 

 

 

 

 

 Espaço de Equipamento da Zona Desportiva da 

Variante de Serpel – Destinada à valorização da 

zona desportiva e à sua possível ampliação ou 

complemento com outros equipamentos de 

utilização colectiva; 

 

 

 

 

 

 Espaço de Equipamento da Zona Desportiva de Óis 

da Ribeira – Destinada à valorização da zona 

desportiva e à sua possível ampliação ou 

complemento com outros equipamentos de 

utilização colectiva; 
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Figura 16 – Espaço de Equipamento da Zona 
Desportiva do Sobreiro (extracto da Planta de 

Ordenamento) 

Figura 17 – Espaço de Equipamento da Zona 
Envolvente ao Estádio Municipal de Águeda 

(extracto da Planta de Ordenamento) 

Figura 18 – Espaço de Equipamento da Zona 
Envolvente do Campo de Jogos da Borralha 

(extracto da Planta de Ordenamento) 

 Espaço de Equipamento da Zona Desportiva do 

Sobreiro – Destinada à valorização da zona 

desportiva e à sua possível ampliação ou 

complemento com outros equipamentos de 

utilização colectiva; 

 

 

 

 

 

 Espaço de Equipamento da Zona Envolvente ao 

Estádio Municipal de Águeda – Destinada à 

valorização da zona desportiva e à sua possível 

ampliação ou complemento com outros 

equipamentos de utilização colectiva; 

 

 

 

 

 

 Espaço de Equipamento da Zona Envolvente do 

Campo de Jogos da Borralha – Destinada à 

valorização da zona desportiva e à sua possível 

ampliação ou complemento com outros 

equipamentos de utilização colectiva; 
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Figura 20 – Espaço de Equipamento do Futuro 
Pólo Educativo de Macinhata do Vouga (extracto da 

Planta de Ordenamento) 

Figura 21 – Espaço de Equipamento do Futuro 
Pólo Educativo de Valongo do Vouga (extracto da 

Planta de Ordenamento) 

Figura 19 – Espaço de Equipamento da Zona 
Envolvente do Campo de Jogos do Beco (extracto 

da Planta de Ordenamento) 

 Espaço de Equipamento da Zona Envolvente do 

Campo de Jogos do Beco – Destinada à valorização 

da zona desportiva e à sua possível ampliação ou 

complemento com outros equipamentos de 

utilização colectiva; 

 

 

 

 

 

 

 Espaço de Equipamento do Futuro Pólo Educativo 

de Macinhata do Vouga – Destinada à construção do 

Pólo Educativo de Macinhata do Vouga, previsto na 

Carta Educativa do Concelho; 

 

 

 

 

 

 Espaço de Equipamento do Futuro Pólo Educativo 

de Valongo do Vouga – Destinada à construção do 

Pólo Educativo de Valongo do Vouga, previsto na 

Carta Educativa do Concelho; 
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Figura 23 – Espaço de Equipamento do Campo de 
Futebol do Alfusqueiro (extracto da Planta de 

Ordenamento) 

Figura 22 – Espaço de Equipamento do Campo de 
Futebol do Mourisquence (extracto da Planta de 

Ordenamento) 

 Espaço de Equipamento do Campo de Futebol do 

Mourisquense – Destinada à valorização da zona 

desportiva e à sua possível ampliação ou 

complemento com outros equipamentos de 

utilização colectiva; 

 

 

 

 

 

 Espaço de Equipamento do Campo de Futebol do 

Alfusqueiro – Destinada à valorização da zona 

desportiva e à sua possível ampliação ou 

complemento com outros equipamentos de 

utilização colectiva; 

 

 

 

 

 

Em termos gerais, o número máximo de pisos admitido nesta subcategoria é de 4 acima da cota da 

soleira e o índice máximo de utilização é de 0,75. 

 

7.2.2.3.4.2. Espaços de Infra-estruturas Aeronáuticas 

 

Os espaços de Infra-estruturas Aeronáuticas corresponde a áreas actualmente ocupada com a pista de 

aeronaves e ultraleves de Águeda e destina-se à futura ampliação e constituição do Aeródromo Municipal 

de Águeda, com vista à sua certificação e sua passagem a um aeródromo com o código 2 da Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP). Para tal, o espaço delimitado assenta já num estudo realizado 

pela Autarquia para o mesmo, que prevê a ampliação da pista, assim como a construção de um conjunto 
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de edifícios destinados às operações de descolagem e aterragem, controlo aéreo e ainda de apoio às 

aeronaves, passageiros ou carga. 

 

No entanto, e face à especificidade deste tipo de infra-

estrutura, não se pormenorizaram as regras para esta 

categoria de espaço, já que apenas com base num 

Plano Director a realizar para o aeródromo e a aprovar 

pelas entidades com competência na matéria será 

possível uma definição clara do que será necessário 

implantar e onde.  

 

 

 

7.3. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

 

A Estrutura Ecologia Municipal resulta da necessidade de desenvolver sobre o território concelhio uma 

estrutura contínua que constitua o esqueleto biofísico do território e que, com base nos valores mais 

sensíveis do mesmo, crie uma rede que os articule e conjugue com a ocupação humana do mesmo, 

contrabalançando as pressões que esta gera. A sua definição, imposta pela Portaria n.º 138/2005, de 2 

de Fevereiro, constitui um claro avanço em termos do ordenamento em território nacional. A criação de 

uma estrutura contínua desenhada à escala municipal mas que poderá ser conectada e relacionada à 

escala intermunicipal conduzirá, de uma forma faseada, à constituição de espaços de elevado valor 

biológico, biofísico e conservacionista a escalas regionais e mesmo nacionais. 

 

No caso de Águeda, e face à multiplicidade de valores presentes no território concelhio, a Estrutura 

Ecológica assume-se como um elemento estruturante do território concelhio, e surge da junção dos 

Espaços Verdes e dos espaços de maior sensibilidade ambiental, nomeadamente: Espaços Agrícolas, 

Espaços Florestais de Conservação, Espaços Florestais de Produção Tipo 1 quando abrangidos por 

REN, Espaços Florestais Tipo 3 e Espaços Naturais. Aliás, a sua grande presença no território, constata-

se pelo facto de metade do mesmo se encontrar afecto a esta, cerca de 52%, isto é 17 542 ha, para um 

total de 33 500 ha do Concelho. É claro que na sua definição estiveram presentes três condicionantes em 

Figura 24 – Espaço de Infra-estruturas 
Aeronáuticas 
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especial: a REN, a RAN e a Rede Natura 2000, pois representam as estruturas territoriais com maior 

sensibilidade. 

 

Contudo, e ao contrário do que muitos municípios têm vindo a delimitar como Estrutura Ecológica 

Municipal e também como Espaços Verdes, optou-se por não incluir nesta os pequenos jardins e espaços 

verdes de utilização publica, já que tal poderia ser confundido com uma tentativa de “ampliar 

artificialmente” esta estrutura, e porque se considera que a Estrutura Ecológica Municipal deve ser 

constituída por espaços com dimensão significativa e de elevada sensibilidade. Obviamente que os 

jardins e pequenos espaços públicos são importantes numa dinâmica de desenvolvimento e equilíbrio 

urbano mas considerou-se que, no caso de Águeda, as estruturas associadas às linhas de água, às 

várzeas e às zonas de elevada permeabilidade do solo ou declive são mais importantes de considerar no 

interior dos núcleos urbanos. 

 

7.4. SOLUÇÕES DE QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA 

 

7.4.1. Ocupações Industriais em aglomerados urbanos 

 

Um dos problemas identificados no âmbito da elaboração da revisão do PDM, e já largamente referido, 

prende-se com a questão da promiscuidade da função residencial com a função industrial. Nesta 

perspectiva, tornava-se necessário encontrar formas de ultrapassar esta questão do ponto de vista 

urbanístico. Contudo, encontrar soluções para este tipo de problema significa separar funções e implica, 

regra geral, a deslocalização das indústrias/empresas inseridas nos tecidos urbanos para áreas de 

acolhimento empresarial, com custos muito elevados para estas. 

 

Assim sendo, considerou-se que seria fundamental encontrar mecanismos de incentivo a esta 

deslocalização no âmbito da elaboração da Revisão do PDM para além daqueles que normalmente 

surgem associados a este tipo de questões. Gerou-se, assim, a ideia de potenciar do ponto de vista 

construtivo os terrenos que actualmente estejam ocupados por edificações industriais no interior dos 

perímetros urbanos, conferindo-lhes uma maior capacidade construtiva do que a classe de espaço onde 

se situam, como forma de diminuir o impacto económico da deslocalização. Esta regra encontra-se 

constante no artigo 68.º do regulamento do Plano, transcrevendo-se de seguida a mesma. 
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Artigo 68.º 

Deslocalizações 

1. No caso de unidades industriais existentes no solo urbano fora dos Espaços de Actividades Económicas, à 

data de entrada em vigor do PDM, que pretendam deslocalizar-se para os Espaços de Actividades Económicas 

e Espaço de Actividades Económicas Urbanizáveis, e como forma de incentivo a tal processo, o número 

máximo de pisos admitidos, para a parcela de onde a actividade se deslocaliza é de: 

a)  2 pisos acima do permitido para essa categoria de espaço, para unidades industriais em funcionamento; 

b) 1 piso acima do permitido para essa categoria de espaço, para unidades industriais encerradas. 

2. Em qualquer dos casos descritos no número anterior, as novas edificações deverão cumprir todos os demais 

parâmetros definidos para a categoria de espaço onde se insere a parcela. É ainda obrigatório o cumprimento 

do constante no artigo 64.º do presente regulamento. 

3. (…) 

 

Assim, considera-se que esta regra vem potenciar de forma clara as empresas/indústrias que muitas 

vezes, mesmo estando estagnadas em termos de crescimento no interior dos perímetros urbanos (por 

estarem já envoltas em edificações habitacionais), não têm a capacidade financeira para sair, valorizando 

o seu terreno e criando assim condições para que os encargos financeiros não sejam tão pesados. Por 

outro lado, esta política de eliminação de promiscuidades encontra-se igualmente constante na criação do 

Espaço Residencial Tipo 3, embora aqui a ideia seja a de eliminação progressiva de uma aglomeração de 

indústrias do interior de uma zona urbana descaracterizada, aproveitando essa eliminação progressiva 

para proceder à qualificação do espaço urbano. 

 

7.4.2. Promiscuidade Tipológica 

 

Outro dos aspectos também identificado na análise efectuada do território municipal prende-se com a 

forma como muitas vezes se assiste nos aglomerados urbanos a uma mistura em termos de tipologias, 

com edificações plurifamiliares a surgirem em áreas totalmente dominadas por moradias unifamiliares e 

vice-versa, criando descontinuidades graves nos tecidos urbanos, sem regras de controlo aparente, 

contribuindo para uma descaracterização dos espaços urbanos. Face a esta situação, foi necessário criar 

regras para que seja possível o desenvolvimento de um território com uma leitura contínua, sem rupturas 

abruptas no edificado. A solução para estas situações encontra-se contemplada no regulamento do 

Plano, mais concretamente no conjunto dos artigos 77.º, 80.º e 82.º entre outros. Assim, no caso do artigo 
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80.º o controlo efectua-se através da dimensão do espaço público ou das condições topográficas do 

terreno onde se implantam as edificações, enquanto que no caso dos artigos 77º e 82.º aplicáveis a 

zonas mais consolidadas, são os critérios topomorfológicos que contam, evitando rupturas do tecido 

urbano. 

 

Artigo 77.º 

Regime de Edificabilidade 

1. A construção de novas edificações, ampliações, reconstruções e as alterações das construções existentes 

deverão, sem prejuízo de uma concepção arquitectónica contemporânea, respeitar as seguintes características 

da arquitectura tradicional: 

a) Volume;  

b) Altura e composição da fachada; 

c) Composição das coberturas; 

d) Relação entre cheios e vazios; 

e) Proporção das aberturas (portas e janelas); 

f) Materiais e cores dos revestimentos exteriores. 

2. (…) 

Artigo 80.º 

Regime de Edificabilidade 

1. (…) 

2. Excepcionalmente, permite-se um número de pisos superior ao constante na alínea a) do número anterior, até 

um máximo de 8 pisos, desde que se cumpra pelo menos uma das seguintes condições: 

a) Os edifícios se localizem em encostas com inclinação significativa, devendo ter-se em atenção que: 

i) É proibida a execução de anexos ou garagens fora da área de implantação do edifício; 

ii) Quando possível, a área de cobertura resultante do desenvolvimento do edifício em socalcos, poderá 

apresentar um tratamento de espaço público e de circulação pedonal. 

b) Os edifícios apresentem uma componente de espaço público envolvente de dimensão significativa, 

nomeadamente: 

i) Praças; 

ii) Largos; 

iii) Alamedas. 

c) A largura do espaço público com o qual o edifício irá confinar seja igual ou superior, em termos de 

dimensão, à altura da edifícação. 
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3. Em situações de colmatação em frente urbana consolidada, poder-se-ão dispensar as regras definidas nos 

números anteriores do presente artigo, devendo os novos edifícios cumprir as seguintes condições: 

a) Respeitem os recuos dos edifícios contíguos; 

b) Estabeleçam uma articulação volumétrica com os edifícios contíguos. 

 

7.4.3. Valorização económica e arquitectónica do edificado tradicional 

 

Um das estratégias fundamentais da revisão do Plano Director Municipal, passa pela revitalização e 

valorização de núcleos urbanos com elevado interesse arquitectónico e com uma envolvente natural rica 

que importe valorizar, sobretudo numa componente lúdica e turística. Contudo, ao longo das últimas 

décadas, e devido a vários factores, tem-se vindo a assistir a processos de abandono sucessivo de 

aglomerados rurais com características singulares que importa vivificar e preservar na sua forma 

“original”, assim como de espaços de elevado valor arquitectónico na cidade de Águeda. 

 

Nesta perspectiva, era essencial que o Plano propusesse um conjunto de regras ou orientações que 

potenciassem a ocupação destes espaços e a sua recuperação. Desta forma, optou-se por criar um 

normativo onde, através de mecanismos financeiros, se potencia, ou melhor, se incentiva a requalificação 

do edificado, mas também do seu espaço público envolvente. Estes mecanismos, expressos no artigo 

129.º do regulamento do Plano, passam pelo desconto nas taxas de edificação e urbanização em termos 

de recuperação do edificado em causa, mas, e aqui surge a verdadeira novidade deste normativo, fazem 

recair essas mais-valias em edificações que não se enquadram dentro do conceito da regra, mas que, por 

analogia e face à recuperarão pelo mesmo proprietário ou empresa dos imóveis ou aglomerados 

classificados como de interesse, pela Autarquia, assume o mesmo valor de desconto como forma de 

compensação pelo investimento efectuado. 

 

Artigo 129.º 

Incentivos à Recuperação do Edificado 

1. Permite-se o desconto nas taxas de licenciamento de construção ou de urbanização previstas no âmbito de 

Regulamento Municipal, para qualquer construção a edificar no Concelho, desde que os promotores realizem, 

simultaneamente, obras de recuperação do edificado ou do espaço público nos locais assinalados no número 2 

do presente artigo. 
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2. A recuperação deverá ser efectuada nos Espaços Histórico-culturais, nas aldeias do Carvalhal, Lourizela, Serra 

de Baixo, Lázaro, Sobreira, Covo, Cepos, Lousa e Belazaima-a-Velha, bem como nos imóveis classificados, 

imóveis em vias de classificação, imóveis passíveis de classificação e imóveis de interesse patrimonial. 

3. O desconto nas taxas equivalerá ao valor investido nos locais assinalados no número anterior, cujos métodos 

de cálculo e formas de aplicação serão definidas em regulamento municipal, atingindo uma redução máxima de 

95% do valor total das taxas a pagar pela edificação sobre a qual as mesmas são calculadas. 

 

Tal regra, apesar de ficar aquém do que seria desejado pela equipa que elaborou o Plano34, que 

pretendia que esta fosse mais abrangente e incluí-se uma regra semelhante à do ponto 7.4.1, tornando 

maior a mais-valia pela recuperação do edificado, permitirá ainda assim, gerar externalidades positivas 

que ao longo do tempo de vigência do PDM poderão conduzir ao sucesso da mesma. 

 

7.4.4. Imóveis de Interesse Patrimonial 

 

Na continuidade do referido no ponto anterior, o Plano classifica um conjunto de edifícios a nível 

concelhio que considera serem fundamentais de manter face às suas características arquitectónicas ou à 

sua importância histórico-cultural. Estes edifícios representam, regra geral, o que de melhor do ponto de 

vista arquitectónico existe no Concelho de Águeda, e como tal, o que deve ser preservado a todo o custo 

para manter a memória dos locais. Assim sendo, identificaram-se um conjunto de 285 imóveis ao longo 

das 20 freguesias do Concelho, os quais apenas podem ser alvo de obras de beneficiação, conservação, 

consolidação, reabilitação e de restauro, que englobem a consolidação ou restauro dos elementos ou 

sistemas degradados, embora se admita em determinadas situações, associadas a patologias 

construtivas ou a um grau de degradação elevado, a sua demolição, desde que a nova edificação a surgir 

mantenha a memória do local, através da preservação de elementos arquitectónicos constantes na 

construção demolida. Com estas regras pretende-se que o processo evolutivo dos aglomerados urbanos 

não ponha em risco o património arquitectónico existente, já que a tendência actual ainda reverte muito a 

favor da construção de novas edificações em detrimento da recuperação do edificado mais antigo, com 

vantagens claras não apenas do ponto de vista da preservação do edificado, mas sobretudo do controlo 

do solo urbano necessário para a urbanização e, consequentemente, na contenção de perímetros 

urbanos e extensão de infra-estruturas urbanísticas. 

                                                      
34 Pretendia-se que esta mais-valia se reflectisse em número de pisos. Contudo, por questões de ordem jurídica, não foi possível incluir esta 
regra no regulamento do plano. 
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7.5. ESPAÇOS CANAIS  

 

Os espaços Canais são constituídos pela Rede Rodoviária e pela Rede Ferroviária existente no concelho, 

sendo uma categoria de espaço transversal ao Solo Urbano e Solo Rural. As propostas sobre este 

espaço correspondem, sobretudo, à sua classificação e enquadramento em termos de rede municipal e 

rede nacional e ao estabelecimento de parâmetros de dimensionamento das suas faixas de protecção 

“non aedificandi” e encontram-se vertidas para os artigos 22.º, 23.º, 24.º e 25.º do regulamento. 

 

7.5.1. Rede Ferroviária 

 

No que toca à rede ferroviária e ao transporte ferroviário, sobretudo no que diz respeito à linha do Vouga 

uma vez que o ramal de Viseu se encontra sem exploração, é essencial melhorar o serviço prestado, 

sendo que o cenário ideal seria a reconversão da linha do Vouga em metro de superfície, pelo menos no 

troço entre Águeda e Aveiro. Contudo, tendo em conta os estudos de viabilidade económica realizados até 

hoje, este cenário estará longe, tendo em conta que o horizonte mínimo de população, para este tipo de 

solução, ronda os 200 000 habitantes, algo que os Concelhos de Águeda e Aveiro não possuem em 

conjunto (ficando nos cerca de 130 000 habitantes). Contudo, o melhoramento da linha e do material 

circulante afigura-se como possível, sendo que esta já começou a ser dotada de melhores condições de 

segurança, sobretudo ao nível das passagens de nível e também em termos de composições circulantes. 

Este melhoramento da linha é importante em termos de mobilidade e descongestionamento das vias de 

acesso ao Concelho, mas tem também impactos positivos do ponto de vista ambiental, com a redução 

efectiva de emissões de CO2 face ao automóvel. Cumulativamente, foram também já revistos os horários 

e número de composições em circulação na linha, com vista a melhorar a oferta e oferecer melhores 

condições a quem utiliza o comboio, mas também aos alunos das escolas do Concelho, onde o objectivo 

passa por efectuar o respectivo transporte, pago pela Autarquia, através da ferrovia em substituição do 

tradicional transporte rodoviário para aceder às aulas.  

 

7.5.2. Rede Rodoviária 

 

“A rede de acessos principais serve todas as actividades do território e, portanto, tem um desenvolvimento 

espacial que atende a todas as unidades de usos do solo. (…) As vias principais visam garantir bons 
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níveis de acessibilidade entre os aglomerados de primeira ordem da região, não sendo defensável a 

ligação exaustiva de todos os aglomerados entre si por estas vias.” (Pardal, Costa Lobo, V.D. Correia, 

Sousa Lobo, 1990). Esta frase traduz de forma clara as opções que o Plano Director Municipal consignou 

na elaboração da hierarquia funcional da rede Rodoviária concelhia. Assim, a hierarquização da rede 

rodoviária municipal contempla três níveis, presentes na Planta de Ordenamento – Hierarquia Viária: 

 Sistema Primário – constituído pela Rede Rodoviária Nacional e Regional, que inclui as vias que 

efectuam ligações entre o Concelho e os concelhos limítrofes, ou que estabelecem as ligações 

com a Região e o País, e a rede rodoviária desclassificada sob jurisdição da E.P., Estradas de 

Portugal. S.A.; 

 Sistema Secundário – constituído pela rede municipal principal, da qual fazem parte, sobretudo, 

as vias municipais que conferem a ligação entre os principais aglomerados urbanos e as 

principais vias nacionais e regionais; 

 Sistema Terciário – constituído pela rede municipal secundária, da qual fazem parte as ligações 

de pequena extensão com carácter marcadamente local e urbano e por caminhos não infra-

estruturados incluídos em perímetro urbano; 

 Sistema Quaternário – constituído por caminhos e acessos em solo rural, e caminhos e acessos 

ao solo rural que não constituem frente de construção em solo rural. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 25 – Hierarquia Viária do Concelho de Águeda 
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Relativamente a esta rede, e face ao conteúdo programático do Plano Director Municipal, definiram-se 

perfis mínimos a aplicar aos novos arruamentos do Concelho, os quais assentaram em três premissas 

conjugadas: 

 Nos parâmetros mínimos previstos na legislação em vigor (Portaria nº 216-B/2008, de 03 de 

Março 2008)  

 Nas condições básicas de acessibilidade estabelecidas na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 

163/2006 de 8 Agosto) 

 Na capacidade de carga nas áreas urbanas existentes e nas previstas. 

 

Nesta perspectiva, foram previstos parâmetros de dimensionamento para o sistema secundário, terciário e 

quaternário, pois na realidade no que diz respeito ao sistema primário, este dependente da Estradas de 

Portugal E.P.E, e não da Autarquia. Ainda assim, no que diz respeito ao sistema secundário e terciário, foi 

efectuada uma separação entre os arruamentos situados no interior das áreas habitacionais dos 

arruamentos para os Espaços de Actividade Económica, onde face ao tipo de tráfego em presença, 

maioritariamente camiões, se propõe um perfil de maior dimensão.  

 

Para o sistema secundário e terciário, o perfil mínimo a aplicar em solo urbano, excluindo os Espaços de 

Actividades Económicas (urbanizados e urbanizáveis), é de 10,5 m, sendo 6,5 m para faixa de rodagem e 

2 m para passeio, prevendo-se ainda, quando necessário, estacionamento com 2,25 m de largura e 

caldeira para árvores com 1 m de largura. A opção por colocar o perfil em 10,5 m, o que é acima do 

exigido pela Portaria n.º 216 B/2008 para áreas habitacionais mas abaixo do previsto para as áreas mistas, 

e não diferenciar as áreas só com habitação das áreas com comercio e serviços, prende-se com o facto de 

a maioria das novas ruas a construir irem albergar funções habitacionais, com algumas funções comerciais 

e de serviços pelo meio que não justificam, contudo, um perfil mais largo para circulação automóvel. Tal 

seria justificável em cidades de média e grande dimensão, com grandes volumes de trânsito, mas esse 

não é o caso de Águeda, e muito menos dos seus aglomerados urbanos. Contudo, considerou-se 

essencial que os passeios apresentem uma dimensão mínima de 2 m por forma a garantir que estes 

tenham 1,5 m livres para circulação pedonal (exigível pelo Decreto-Lei n.º 163/2006) e ainda assim, 

possibilitarem a colocação, numa faixa própria, de elementos do mobiliário urbano (candeiros, sinalética, 

etc…), sem que estes sejam obstáculos directos à circulação. 
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Quanto aos arruamentos localizados nos Espaços de Actividades Económicas e nos Espaços de 

Actividades Económicas Urbanizáveis, o perfil tipo mínimo previsto é mais exigente que o da Portaria, 

tendo em conta o carácter industrial do Concelho e o volume de tráfego pesado que este apresenta. 

Assim, é fundamental que a circulação nestes espaços se efectua de forma desafogada e rápida, evitando 

situações como as do presente. Desta forma, o perfil mínimo é de 13 m, sendo 9 m para faixa de rodagem 

e 2 m para passeio, com o estacionamento e as caldeiras de árvores a surgirem como opcionais com 2,5m 

e 1 m respectivamente. 

 

Por último, e no diz respeito ao sistema quaternário, propõe-se que o perfil seja de 6 m, sendo os passeios 

ou bermas opcionais, uma vez que se está perante arruamentos previstos para áreas do solo rural, onde a 

carga de circulação de pessoas e automóveis é muito reduzida. Contudo, os 6 m de perfil tiveram em 

atenção ao expresso no âmbito do PMDFCI, já que este perfil permite a passagem de um carro de 

combate a incêndios. 

 

Para além dos perfis estabelecidos para cada sistema, e face ao conteúdo programático, orientativo e 

estratégico do PDM, considerou-se que este deveria conter e programar o sistema primário, o sistema 

secundário e as vias estruturantes do sistema terciário.  

 

O Plano Director Municipal elaborado em 1995 propôs um conjunto de vias que considerou de importância 

para o sistema viário do Concelho. Contudo, com o passar do tempo, e face a proliferação construtiva em 

canais destinados à passagem de vias e às condições topográficas adversas previstas para determinadas 

vias, constatou-se que muitas não são exequíveis nos seus traçados originais. É o caso da Variante de 

Arrancada, da Variante a Fermentelos ou da Variante de Belazaima do Chão. O mesmo sucede com 

outras vias de ligação supra concelhia com a EN 333 (na ligação às Talhadas), cujo traçado em planta se 

apresenta desviado do executado no terreno, ou da Variante a Travassô, entretanto substituída pelo eixo 

de ligação Aveiro-Águeda.  

 

Neste contexto, e efectuada uma reanálise do sistema viário, delineada a hierarquização da rede viária, 

executaram-se alterações em termos do sistema viário, efectuando a sua adaptação às novas exigências 

territoriais e às novas opções do Governo em termos do PRN2000, fazendo-se aqui uma descrição das 

alterações efectuadas e, não uma descrição total dos sistemas viários, uma vez que essa já foi executada 

nos Estudos Sectoriais. 
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7.5.2.1. Sistema Primário 

 

Tal como identificado no ponto 6.1.10 do presente relatório, a rede viária do Concelho afecta à Rede 

Nacional e Regional é constituído por: 

 Auto-estrada 25, entre o km 29,000 e o km 35,800; 

 Itinerário Complementar 2 – 19,750 km de extensão; 

 Estrada Nacional n.º 333 – incluindo o troço entre o km 18,454 e o km 21,558 e a ligação entre a 

EN1 e o IC2 (intitulada como Variante Perrães - Águeda com 2,700 km de extensão); 

 Estrada Regional n.º 230 – entre o IC2 e o limite do Concelho (entre o km 20, 611 e o km 

38,902); 

 Estrada Regional n.º 336 – entre o km 0,000 e o km 14,000; 

 Rede Desclassificada pelo PRN 2000, sob Jurisdição das Estradas de Portugal: 

- Estrada Nacional 1 entre o km 223,700 e o km 243,450; 

- Estrada Nacional n.º 333 entre o IC2, alto de Recardães, e a EN1 (entre o km 21,558 e o 

km 23,479). 

 

Tal como já identificado, ao nível nacional e regional, existem vários problemas em termos de 

acessibilidade face ao “esgotamento” da rede existente, algo que é bem visível ao longo do IC 2/EN 1, da 

EN 333 e da ER 230. Contudo, a resolução do problema das acessibilidades concelhias passa, em grande 

parte, pelas opções a nível governamental. A necessidade expressa de melhorar as acessibilidades a 

Aveiro e a Coimbra, e por conseguinte à A 1, faz com que seja fundamental a construção de uma 

alternativa viária à ER 230 na ligação à Aveiro (em perfil de auto-estrada), e uma melhoria das condições 

de circulação na ligação a Coimbra e ao Porto com a alteração do actual IC 2/EN 1. Actualmente, quer a 

ligação Aveiro-Águeda, quer a duplicação do IC 2, revelam-se fundamentai para voltar a reposicionar o 

Concelho no centro do País e da Região, melhorando a acessibilidade ao mesmo, aspecto essencial para 

a construção de uma nova dinâmica económica e para uma maior projecção deste. 

 

Os traçados referentes a estes dois projectos encontram-se já definidos na Planta de Ordenamento do 

PDM naqueles que são os seus corredores finais. No que concerne à Ligação Aveiro-Águeda, o traçado 

previsto inicia-se no Espaço de Actividades Económicas EN 1-Norte, junto ao nó norte do IC 2, e 
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desenvolve-se a norte da povoação de Travassô até Almear, onde atravessa a zona lagunar junto à 

Varanda de Pilatos. Importa destacar aqui a ligação que esta via fará à A 1, a qual passará a ser 

executada de forma natural, evitando o acesso que actualmente se faz a esta, através do nó do 

Mamodeiro ou através do nó da Mealhada, utilizando o IC2. 

 

Quanto ao IC 2, e tal como está constante na Planta de Ordenamento, a duplicação do mesmo e o seu 

desenvolvimento em perfil de auto-estrada irá implicar a alteração do traçado actual nalguns pontos, 

nomeadamente na freguesia de Aguada de Baixo, onde irá passar a nascente do actual traçado e na zona 

da Mourisca do Vouga, freguesia da Trofa, onde será desviado para poente, através da Cheira, seguindo 

depois para norte, cruzando a A 25 já no Concelho de Albergaria-a-Velha. 

 

Já que no que se refere à EN 333, e tal como já referido nos estudos sectoriais, esta encontra-se 

desadequada e saturada em termos de tráfego, com diversos estrangulamentos ao longo do seu traçado, 

sendo que este não se adequa às exigências actuais. A construção de uma Variante a esta via é já um 

projecto de longa data, tendo o primeiro troço, entre a EN 1 e o nó do IC 2 em Recardães, sido concluído 

em 2005. Contudo, faltam ainda executar os troços mais importantes da mesma, nomeadamente a ligação 

a Perrães, junto à Pateira de Fermentelos e daí até ao nó da A 1 em Mamodeiro, concelho de Aveiro. 

 

No entanto, este último troço tem-se revelado como o mais problemático, uma vez que a sua execução 

surge numa área com uma pressão construtiva significativa e a alternativa de este se desenvolver sobre 

terrenos afectos à zona lagunar da Pateira de Fermentelos, afectos à Rede Natura 2000, revela-se 

delicada.  

 

Contudo, esta via foi recentemente alvo de melhoramentos, com a substituição do piso e colocação de 

passeios e nova sinalética, o que melhorou a circulação na mesma. Importa também lembrar que apesar 

de não se encontrar classificado o troço desta via até às Talhadas (onde se efectua a ligação à actual       

A 25). Refira-se, aliás, que esse troço é extremamente importante no contexto das ligações externas, 

nomeadamente para o interior do País e, se classificado, irá constituir-se como um eixo diagonal a todo o 

Município. 
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Desta forma, o traçado constante na Planta de Ordenamento reflecte o único traçado do qual o Município 

tem conhecimento existir para o prolongamento desta via. Contudo, pelas questões referidas no parágrafo 

anterior, poderá ocorrer, durante o período de vigência do Plano Director Municipal uma alteração do 

mesmo. 

 

7.5.2.2. Sistema Secundário  

 

No que toca ao sistema secundário previsto na Planta de Ordenamento - Hierarquia Viária, e cujas vias se 

encontram igualmente identificadas no Estudo Sectorial relativo às Infra-Estruturas e Transportes, este é 

constituído sobretudo pelas estradas municipais, classificadas de acordo com o Decreto-Lei n.º 42271, de 

20 de Maio de 1959. Em termos de extensão estas perfazem 197 km e formam uma malha reticulada que 

confere a ligação entre os principais aglomerados urbanos e as principais vias nacionais e regionais. 

Contudo, verifica-se que em alguns casos, esta rede viária não responde já as exigências actuais em 

termos de segurança nem de capacidade de carga, estando condicionada por edificações, sobretudo nos 

troços mais urbanos e, igualmente, desqualificada.  

 

Este tipo de situação conduz a que seja necessária uma intervenção significativa a dois níveis: na 

requalificação da rede viária existente; na construção de uma rede de variantes que possam melhorar as 

condições de acessibilidade interna e, simultaneamente, substituir parte da rede existente. Por outro lado, 

verifica-se igualmente que nalguns casos não fará sentido manter algumas das propostas elaboradas em 

1995 para o sistema viário, como é o caso da Variante de Fermentelos.  

 

Assim, uma das variantes que foi revista em termos de traçado e que continua a ser importante de 

executar no território concelhio é a Variante de Arrancada, via que pretende ligar a EN 333 ao IC 2, junto 

ao nó da Mourisca do Vouga, numa extensão de 4,4 km, sendo um dos principais eixos transversais a 

constituir no Concelho, e uma alternativa viária à povoação de Arrancada e da Veiga, zonas densamente 

construídas, onde a EM 573 se encontra bastante condicionada. Outra das vias propostas em 1995, que 

foi necessário alterar em termos de traçado foi a Variante de Belazaima do Chão, a qual se mostra inviável 

de ser executada face à topografia do traçado previsto em 1995. 
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Desta forma, o que se propõe, e que consta da Planta de Ordenamento, é a construção dessa variante, 

mas partindo do cruzamento da EM 610 (que liga à freguesia de Agadão) com a ER 336, ligando à         

EM 605-1, onde irá entroncar na Variante de Aguada de Cima. Esta variante terá uma extensão de 2,4 km, 

evitando o atravessamento das Povoações de Belazaima do Chão, Póvoa do Vale do Trigo e Póvoa de 

Baixo. Esta variante assume-se assim como um eixo rápido de ligação entre Belazaima do Chão e a EN 1, 

e daí a Agadão a partir da EM 610 constituindo-se como uma das principais vias de ligação ao interior do 

Concelho. Como referido, e na continuidade desta surge a Variante de Aguada de Cima, cujo traçado já 

definido em 1995 se mantém, existindo apenas um “afinar” do mesmo, tendo em conta o projecto de 

execução já desenvolvido para esta via. Esta apresenta uma extensão de 3,5 km, ligando a EM 605 com a 

EM 607. 

 

Outra via que se torna necessário executar, é a Variante de Assequins, ou Variante à ER 230. Esta via 

continua a ser fundamental em termos de circulação para a zona interior do Concelho, dado o acesso às 

freguesias interiores e à ER 336. Contudo, o troço que travessa a povoação de Assequins encontra-se 

extremamente condicionado, e sem qualquer hipótese de alargamento face ao edificado existente junto à 

plataforma da estrada. Assim, é essencial concretizar esta variante que se terá que desenvolver a poente 

da ER 230, já sobre os terrenos afectos à Várzea, tendo a sua execução que ter em consideração a 

sensibilidade ambiental do local onde se desenvolverá, embora em termos de extensão esta seja pouco 

significativa, menos de 1 km de extensão. 

 

Também na zona da cidade, importa destacar a criação de uma nova variante, cujo objectivo é o de gerar 

um by-pass à EN 1 na entrada a sul da urbe, a qual se iniciará na Curva do Campo, e passará depois em 

viaduto sobre a várzea e daí seguirá ao longo do Vale de Paredes para norte até à área do Plano de 

Pormenor da Zona Noroeste da Cidade de Águeda, ligando à EN 1 nesse ponto. Este troço que terá uma 

extensão de 2,6 km, não se constituirá propriamente como uma alternativa viária à actual EN 1, 

assumindo-se sim, como um complemento em termos de distribuição de tráfego, sobretudo, do de 

atravessamento.  

 

Com esta alternativa tornar-se-á mais fácil a execução de um projecto de reconversão da própria EN 1, já 

que esta via deverá assumir-se cada vez mais como uma via urbana e não um espaço corredor inserido no 

tecido urbano de Águeda, como ainda sucede hoje. Existem já projectos que visam esta reconversão, 
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sendo esta essencial de realizar a curto prazo, sobretudo nos 3,5 km que distam da entrada da cidade, 

junto à Curva do Campo e à zona da “rotunda da Famel”. 

 

Também na envolvente à cidade de Águeda surge a Via de Cintura Externa (VCE) já prevista no PDM 

elaborado em 1995, e que se encontra agora devidamente afinada no seu traçado, uma vez que esta foi já 

alvo de Projecto de Execução. Esta via irá efectuar ligações estratégicas a vias importantes no sistema 

viário primário e secundário, tal como a EM 605 que liga a Belazaima do Chão e ao futuro Parque 

Empresarial do Casarão, à EN 333 que efectua ligação à A 25, atravessando o futuro Espaço de 

Actividades Económicas da Giesteira e à EN 1, IC 2 e, consequentemente, à futura ligação Aveiro-Águeda. 

 

Este troço de via poderá ainda fazer parte da futura Circunvalação de Águeda, a qual se poderá 

desenvolver unindo a VCE à EN 1, junto às instalações da Famel, seguindo depois até ao nó Norte do IC 2 

pela EM 578 e deste nó para o nó central da IC 2, desviando depois em Recardães pela via conhecida 

pela “Estrada Real” e depois para nascente novamente, até ligar à EM 605 e, consequentemente, à VCE. 

 

Mais a norte do Concelho existem ainda duas variantes propostas as quais importa referenciar. A Variante 

à Trofa e a ligação Carvalhal-A 25. Relativamente à primeira, esta encontrava-se já prevista em 1995 e 

tinha como propósito ser uma alternativa ao principal eixo da freguesia da Trofa, a EM 574. Contudo, foi 

necessário introduzir alterações ao seu traçado, sobretudo no seu troço inicial uma vez que, com as 

construções que foram surgindo no terreno, tornaram difícil a sua execução, sendo que, mesmo o traçado 

agora proposto na Planta de Ordenamento, apresenta uma geometria pouco aconselhada a uma via deste 

tipo, mas a única possível de ser ainda executada. Esta via apresenta uma extensão de 2,3 km. 

 

Quanto à ligação Carvalhal – A 25, a intenção é a de criar uma alternativa rápida no sentido longitudinal 

entre a zona central do Concelho e a A 25, nomeadamente no atravessamento das freguesias de 

Macinhata do Vouga e de Valongo do Vouga, permitindo, a quem circula vindo pela Variante de 

Arrancada, aceder à A 25 sem se ter que deslocar até à EN 1. Esta via atravessará ainda o Espaço de 

Actividades Económicas de Macinhata do Vouga, conferindo melhores acessos ao mesmo, podendo 

constituir-se como um motor de desenvolvimento desta área, até agora relativamente estagnada. Em 

termos de extensão, esta variante tem 5 km e desviará tráfego das EM 575 e EM 574. 
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7.5.2.3. Sistema Terciário 

 

O sistema viário terciário diz respeito às ligações de pequena extensão e com carácter marcadamente 

local e urbano e por caminhos não infra-estruturados incluídos em perímetro urbano, não sendo estas 

objecto de pormenorização no âmbito do PDM, uma vez que a sua escala é a do desenvolvimento urbano 

a ser contemplada em Planos de Urbanização, Planos de Pormenor, Unidades de Execução ou Estudos 

Urbanísticos. Estas vias, que se caracterizam por terem uma carga menor do ponto de vista viário são, 

contudo, importantes no contexto de mobilidade local, quer viária quer pedonal, e deverão, na maioria dos 

casos, ser alvo de uma qualificação que tenha em consideração questões como a acalmia de tráfego ou 

aspectos relacionados com a mobilidade condicionada dos cidadãos, sendo que se deverá desincentivar a 

utilização das mesmas pelo tráfego mais pesado e poluente. 

 

7.5.2.4. Sistema Quaternário  

 

O sistema quaternário engloba todos os caminhos inseridos no solo rural, e caminhos e acessos ao solo 

rural que não constituem frente de construção em solo urbano, os quais efectuam ligações entre as áreas 

de produção agrícola e florestal e os aglomerados urbanos e que são a rede de acesso às estruturas 

físicas de produção primária do Concelho. Esta rede é muito extensa e abrangente, estando espalhada 

por todo o Concelho, sendo essencial a sua preservação, sobretudo no que toca ao facto de serem 

importantes para o combate a incêndios. 

 

7.6. INFRA-ESTRUTURAS  

 

7.6.1. Infra-estruturas Básicas 

 

Ao nível das infra-estruturas básicas, e concentrando esta análise ao nível das infra-estruturas sobre as 

quais o Município tem uma acção mais directa, nomeadamente o saneamento e o abastecimento de 

água, assim como as redes de águas pluviais, observa-se que as metas são diferenciadas, assim como 

as formas de execução. 
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Para o caso do saneamento e abastecimento de água, foi aprovada a concessão destas redes em baixa 

às Águas de Portugal, com a criação da AdRA – Águas da Região de Aveiro - sendo que esta situação irá 

permitir que o Concelho, até ao ano 2014, possa ficar com um nível de cobertura de 99% para o 

abastecimento de água e de 94% para as águas residuais e para saneamento (ver tabelas 18 e 19). 

Estes valores são bastante bons para um Concelho com a extensão do de Águeda, cerca de 335 km2, 

sendo que a maior parte do mesmo ficaria coberto por esta rede. 

 

Quadro 18 – Evolução da cobertura do serviço de abastecimento de água, cenário base 
Fonte: Águas de Portugal – Planos Directores para a Criação dos Sistemas Multimunicipais de Baixa  

de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte, Centro e Sul – Relatório 3 – Sumário Executivo 
 

FREGUESIA ANO INICIAL ANO HORIZONTE 

Agadão 0% 80% 

Aguada de Baixo 97% 97% 

Aguada de Cima 96% 96% 

Águeda 96% 97% 

Barrô 95% 96% 

Belazaima do Chão 92% 92% 

Borralha 97% 97% 

Castanheira do Vouga 86% 86% 

Espinhel 96% 96% 

Fermentelos 100% 100% 

Lamas do Vouga 97% 97% 

Macieira de Alcôba 18% 18% 

Macinhata do Vouga 90% 90% 

Óis da Ribeira 99% 99% 

Préstimo 58% 73% 

Recardães 94% 94% 

Segadães 93% 93% 

Travassô 95% 96% 

Trofa 99% 99% 

Valongo do Vouga 92% 93% 

 

Assim, e no caso do abastecimento de Água (quadro 18), é visível que a maioria das freguesias ficará 

com uma cobertura quase total, salientando-se Fermentelos pela sua cobertura de 100%, assim como as 

subidas significativas de freguesias como Agadão e Préstimo.  

 

Já no caso do saneamento e águas residuais (quadro 19), verifica-se igualmente uma subida acentuada 

nas freguesias de Agadão e Préstimo, mas também na Trofa, Segadães, Óis da Ribeira, Lamas do 

Vouga, Castanheira do Vouga e Macinhata do Vouga. 
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Quadro 19 – Evolução da cobertura do serviço de saneamento, cenário base 
Fonte: Águas de Portugal – Planos Directores para a Criação dos Sistemas Multimunicipais de Baixa 

 de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte, Centro e Sul – Relatório 3 – Sumário Executivo 
 

FREGUESIA ANO INICIAL ANO HORIZONTE 

Agadão 0% 80% 

Aguada de Baixo 97% 97% 

Aguada de Cima 78% 90% 

Águeda 77% 97% 

Barrô 83% 100% 

Belazaima do Chão 35% 92% 

Borralha 93% 97% 

Castanheira do Vouga 0% 86% 

Espinhel 85% 96% 

Fermentelos 95% 100% 

Lamas do Vouga 36% 97% 

Macieira de Alcôba 25% 25% 

Macinhata do Vouga 0% 89% 

Óis da Ribeira 49% 99% 

Préstimo 0% 58% 

Recardães 62% 94% 

Segadães 21% 93% 

Travassô 72% 96% 

Trofa 59% 99% 

Valongo do Vouga 73% 97% 

 

Para o caso das águas pluviais, o valor de investimento para o horizonte do Plano será de cerca de 22 

milhões de euros, já que a rede é ainda muito reduzida, estando sobretudo centrada na cidade de 

Águeda e nalgumas sedes de freguesias. Assim, o objectivo será o de estender esta rede a todos os 

Espaços Centrais e Espaços Residenciais Tipo 1, já que estes correspondem às áreas urbanas mais 

densificadas e, como tal, com uma maior taxa de impermeabilização, sendo por isso mesmo necessária a 

execução de redes para evitar o aumento dos problemas associadas ao fenómeno das cheias, ou a 

problemas de aluimentos de terras. Contudo, a expansão destas redes efectua-se, muitas vezes, através 

de loteamentos ou urbanizações de índole privado que vão surgindo no território, pelo que o valor de 

investimento público poderá ser inferior ao referido. 

 

Já no que se refere às infra-estruturas cuja intervenção do Município é indirecta, nomeadamente a rede 

eléctrica, rede de gás e de telecomunicações, é importante: 

 Modernizar a rede eléctrica, sobretudo através da instalação de componentes eco-eficientes na 

iluminação e na utilização das FER para produção de energia eléctrica. Tal deverá obviamente 

passar por uma parceria entre Município e EDP para fomentar este tipo de produção de energia; 



 

 

 

 
 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA – REVISÃO 

 GRUPO  DE TRABALHO  PDM                                                                                                                                                            MAIO 2010 
 

 

183 

 Aumentar a extensão da rede de gás às principais zonas urbanos do Concelho, nomeadamente 

aos aglomerados urbanos classificados Centrais e Residenciais Tipo 1, mas também a alguns de 

Tipo 2, como Óis da Ribeira ou Lamas do Vouga, nos próximos 10 anos. Obviamente que esta 

situação passará pela intenção da Lusitaniagás em efectuar esta extensão, tendo em conta o 

retorno económico da mesma, mas será importante para o Município e, para os consumos 

energéticos do mesmo, que esta expansão seja efectuada; 

 Em termo de rede de telecomunicações e rede wireless, também aqui a intervenção será muito 

centrada nos operadores móveis e fixos privados e públicos, embora o objectivo seja a cobertura 

total do Concelho pela rede móvel nos próximos 10 anos. No que se refere à rede Wireless, a 

intenção do Município é a de que todo o território concelhio fique coberto pela mesma, utilizando 

tecnologia Wi-Fi, WiMAX ou outra semelhante. 

 

7.6.2. Outras Infra-estruturas 

 

7.6.2.1. Aeródromo 

 

A ampliação do Aeródromo de Águeda é um dos projectos importantes do ponto de vista estratégico para 

o Concelho. Nesta óptica, e porque este se situa numa zona que desde 1995 se encontra inserida em 

Reserva Ecológica Nacional, tornou-se necessário encontrar uma solução para este problema, sendo que 

em termos do zonamento se inseriu o mesmo nos Espaços de Uso Especial Urbanizáveis - Espaços de 

Infraestruturas Aeronáuticas, com uma dimensão considerável para permitir a sua qualificação e 

expansão futura. 

 

As pistas dos aeródromos podem destinar-se a aterragens de dois tipos: aterragens com procedimentos 

de aproximação em voo à vista e aterragens com procedimentos de aproximação por instrumentos. No 

segundo tipo incluem-se as aproximações por instrumento não de precisão e as aproximações por 

instrumentos de precisão. O Aeródromo de Águeda será, numa primeira fase, um aeródromo de 

aproximação por instrumentos não de precisão. Como tal, será necessária a execução de uma pista com 

cerca de 1450 m de comprimento, correspondente ao número de código 2 da ICAO35. A ampliação do 

Aeródromo deverá ser efectuada faseadamente  

                                                      
35 ICAO – Organização da Aviação Civil Internacional 
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 Fase 1 – Extensão até um comprimento básico de 799 m (limite do número de código 1) ao qual 

corresponde um comprimento real aproximado de 967 m; 

 Fase 2 – Extensão até um comprimento básico de 1 000 m, ao qual corresponde um 

comprimento real aproximado de 1210 m; 

 Fase 3 – Extensão até um comprimento básico de 1 199 m (limite do número de código 2), ao 

qual corresponde um comprimento real aproximado de 1450 m. 

 

Na última fase de expansão será possível a aterragem de aviões pesados de combate a incêndios, e o 

aeródromo estará preparado para a aterragem de aviões do grupo 2 da ICAO, onde se incluem também 

um conjunto de jactos de pequena e média envergadura com cariz comercial. (ligações regionais e 

nacionais). Em termos de custo, na sua fase final de execução, este poderá rondar os 10 000 000,00€. A 

área total reservada para esta infra-estrutura, constante da Planta de Ordenamento, incluiu já as faixas de 

protecção imediata à pista. 

 

7.6.2.2. Crossódromo 

 

Tal como no caso do Aeródromo, também o Crossódromo (com uma área de 12,5 ha) se assume como 

uma estrutura de elevada importância para o Concelho. Este encontrava-se inserido desde 1995 em 

Reserva Ecológica Nacional, tendo-se efectuado um procedimento semelhante ao do Aeródromo, com a 

sua classificação em termos de zonamento como uma área de Equipamento. Este espaço possui já um 

projecto de requalificação efectuado pelo Município de Águeda que visa a reconversão e qualificação das 

estruturas existentes, e a sua dotação de condições para que este possa ser, cada vez mais, considerado 

um equipamento de referência a nível mundial. O projecto contempla: 

 Criação de bancadas para o público em geral junto à pista principal, com áreas complementares 

sob estas destinadas a bar e lojas de venda ao público durante a realização de eventos; 

 Pavimentação, iluminação e arranjo urbanístico das áreas de estacionamento público, com um 

total de 546 lugares; 

 Alargamento e iluminação da pista de Supercross; 

 Demolição do edifício onde se encontra localizado o gabinete do júri, secretariado e sala do 

cronómetro, director de prova, secretariado de prova e armazém, com a subsequente construção 

de um novo edifício com estas valências e último piso para VIP; 
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 Alteração e ampliação da Torre existente com a criação de um auditório para conferências de 

imprensa, formações, reuniões com capacidade para 160 pessoas, criação de salas para o 

paddock office, para o secretariado da organização e para a escola de motocross;  

 Alteração e ampliação do edifício destinado às instalações sanitárias, balneários e restaurante, 

com a criação de um novo espaço para restaurante com cozinha de apoio; 

 Pavimentação e iluminação do paddock principal e secundário, com vista ao seu possível 

aproveitamento para a criação de uma pista de karting, no caso do paddock principal; 

 Alteração da vedação com a colocação de rede e sebe viva, intercalada com zonas de muro em 

alvenaria/betão; 

 Requalificação paisagística do Crossódromo com a plantação de árvores para sombra em zonas 

de descanso, reestruturação de caminhos de circulação pedonal, recuperação da linha de água (a 

céu aberto) e dos lagos existentes e reestruturação das zonas técnicas; 

 Reperfilamento das vias envolventes ao Crossódromo. 

 

Desta forma, o valor previsto para a requalificação desta infra-estrutura é 2 300 000,00€, sendo que a 

realização destas intervenções passará necessariamente pela realização de parcerias privadas ou 

público-privadas e pela obtenção de financiamentos a nível governamental, assim como pela 

diversificação do tipo de actividades a realizar no espaço do Crossódromo, por forma a garantir a sua 

rentabilidade/sustentabilidade económica e desportiva. 

 

7.7. PLANOS DE PORMENOR – REVOGAÇÃO 

 

O Plano Director Municipal prevê a revogação de um conjunto significativo de Planos de Pormenor que se 

encontram em vigor há já alguns anos no Concelho mas que, neste momento, e por diversas razões, não 

fazem mais sentido existir, quer seja pelo facto de a sua execução ser já total, quer seja pelo facto de as 

suas premissas não se enquadrarem com o desenvolvimento urbano da cidade. Assim, de seguida, 

listam-se os planos que serão revogados com a entrada em vigor do PDM, assim como os motivos para 

tal revogação. 
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 Ante-plano de Urbanização da Cidade de Águeda 

 

O Ante-Plano de Urbanização publicado por Deliberação constante do Diário da República n.º 230, II 

Série, de 6 de Outubro 1992, é um dos instrumentos de gestão territorial mais antigo do Concelho mas 

também, e por isso mesmo, um dos mais desactualizados, sendo que a rigor, existem dúvidas legais 

sobre a sua vigência, já que o mesmo nunca foi formalizado como Plano de Urbanização, tendo apenas 

ficado como ante-plano. Desta forma, e porque em termos legais existem tais dúvidas, e as suas 

propostas, oriundas dos anos 60, já não são coadunantes com o actual desenvolvimento da cidade, 

propõe-se a sua revogação. 

 

 Plano de Pormenor da Várzea 

 

O Plano de Pormenor da Várzea publicado por Deliberação constante do Diário da República n.º 142, II 

Série, de 23 de Junho de 1992, teve como principal função estruturar o crescimento da zona baixa da 

cidade e definir a área de instalação de um conjunto de equipamentos de utilização colectiva da cidade 

de Águeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Ortofotomapa da área do Plano de Pormenor da Várzea 
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Contudo, verifica-se que actualmente a área do plano está já totalmente consolidada (execução a 100% 

das edificações previstas), estando executadas todas as edificações previstas no Plano. Assim sendo, 

não se vê razão para a sua permanência em vigor já que, na realidade, não poderão existir alterações 

nessa área após a sua revogação, com excepção da ampliação pontual do Pavilhão Multiusos de Águeda 

e do Mercado Municipal, ambos equipamentos públicos, às quais o Plano obsta neste momento, e que 

serão possível após a sua revogação com a entrada em vigor do PDM. 

 

 

 O Plano de Pormenor da Zona das Barreiras  

 

O Plano de Pormenor da Zona das Barreiras apresenta, tal como no caso do Plano de Pormenor da 

Várzea, uma taxa de execução muito elevada, superior a 90% do previsto, sendo que as áreas que não 

foram ainda ocupadas dificilmente o serão fruto do desenho urbano do Plano para as mesmas, o qual não 

se coaduna com o cadastro existente, sendo quase impossível a sua total execução nos moldes actuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27– Ortofotomapa da área do Plano de Pormenor da Zona das Barreiras 
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Contudo, também os princípios subjacentes à própria elaboração do Plano estão já ultrapassados como, 

por exemplo, a reserva de áreas de equipamento para a instalação do Centro de Saúde de Águeda, já 

construídos, ou a definição da estrutura viária e do tecido envolvente à Escola Secundária Adolfo Portela, 

o qual está já na quase totalidade edificado. Assim sendo, a sua revogação permitirá a adopção das 

regras do PDM para a área que está já consolidada e, como tal, o encontro de uma solução que permita o 

aproveitamento das parcelas ainda vazias no Plano. 

 

 Plano de Pormenor da Zona Poente das Barreiras 

 

O Plano de Pormenor da Zona Poente das Barreiras, publicado por Declaração constante do Diário da 

República n.º 282, II Série, de 7/12/92, localiza-se, tal como o nome indica, a poente do Plano de 

Pormenor das Barreiras, anteriormente referenciado, e tinha como principal propósito fechar a rede viária 

existente na área onde se encontra implantado e organizar a ocupação da mesma do ponto de vista 

edificatório. Verifica-se que o Plano apresenta uma taxa de ocupação de cerca de 50%, já que na sua 

área mais a norte existe uma parcela com dimensão significativa que se encontra vazia e que representa 

quase metade da área do Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28– Ortofotomapa da área do Plano de Pormenor da Zona Poente da Barreiras 
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Esta parcela encontra-se ainda vazia porque o proprietário não concorda com a proposta de ocupação 

prevista, proposta essa que na realidade encontra-se já desadequada da realidade. Este impasse tem 

tido implicações a dois níveis. Por um lado, não foi ainda concluída a malha viária local, fruto da 

necessidade de a mesma atravessar a parcela atrás referenciada. Por outro lado, o facto de não ter sido 

ainda possível efectuar o alargamento da Rua Joaquim Valente de Almeida, sobretudo na zona em frente 

à Escola Secundária Adolfo Portela, com as consequências negativas que tal tem gerado para a 

circulação de pessoas e veículos no local. 

 

Desta forma, a revogação do Plano deixará em aberto a hipótese de a Autarquia desenvolver para a área 

do plano um estudo urbanístico ou uma unidade de execução cujo desenho urbano permita a sua efectiva 

concretização. 

 

 Plano de Pormenor da Zona Noroeste da Cidade de Águeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Ortofotomapa da área do Plano de Pormenor da Zona Noroeste da Cidade de Águeda 

 

O Plano de Pormenor da Zona Noroeste da Cidade de Águeda, 2ª Revisão publicada pela Declaração 

n.º184/2002, Diário da República n.º 135, II Série, de 14 de Junho de 2002, com a alteração de regime 

simplificado publicada pela Declaração n.º 204/2003, Diário da República n.º 136, II Série, de 14 de Junho 
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de 2003, tem, desde a seu desenho original, sido alvo de alterações sucessivas face a erros verificados 

nas peças desenhadas e no regulamento. Este plano, cuja maior parte da área se encontra já abrangida 

por dois grandes loteamentos urbanos (processo n.º 2/97 com o Alvará n.º 6/02; processo n.º 7/02 com o 

Alvará n.º 2/04), apresenta já quase todas as infra-estruturas e espaço público implantados no terreno, 

estando assim salvaguardada a sua estrutura fundamental. 

 

Contudo, verifica-se que, por questões de erro do levantamento topográfico de base, será necessário 

proceder a alterações substanciais na restante área ainda livre, o que obrigatoriamente terá que passar 

pela alteração do Plano ou pela sua revogação, processo que se revela mais eficaz, pois as áreas que 

não estão ainda comprometidas, poderão ser desenvolvidas sem recurso ao Plano de Pormenor, não 

comprometendo, ainda assim, a lógica do conjunto. 

 

 O Plano de Pormenor do Randam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Ortofotomapa da área do Plano de Pormenor do Randam 

 

O Plano de Pormenor do Randam publicado por Declaração n.º 220/98, Diário da República n.º 160, II 

Série de 14 de Julho de 1998, encontra-se implantado na freguesia de Recardães e foi já alvo de uma 

suspensão parcial fruto da necessidade de execução de um empreendimento de habitação a custos 
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controlados que se revelou de extrema importância para a freguesia em causa. Assim, o Plano em vigor, 

uma vez que o período de suspensão já terminou não se encontra compatível com a realidade existente 

no terreno, embora esteja já assegurada a área para equipamentos onde se encontra localizado o campo 

de futebol. 

 

Para além desta situação, a falta da conjugação entre o cadastro e o desenho urbano tem conduzido a 

situações de claro impasse. Tal torna-se ainda mais relevante por se tratar de numa área central da 

freguesia que deveria estar a ser alvo de ocupação efectiva, de forma a aproveitar as sinergias 

associadas aos elementos geradores de centralidade existentes e a suprir as necessidades locais  

 

 Plano de Pormenor da Zona Central da Cidade de Águeda 

 

O Plano de Pormenor da Zona Central da Cidade de Águeda, publicado por Declaração constante do 

Diário da República n.º 231, II Série, de 6 de Outubro de 1995, e alterado pela Rectificação constante do 

Diário da República n.º 135, II Série de 12 de Junho de 1996, foi desenvolvido com o intuito de articular o 

desenho urbano da zona central da cidade de Águeda, isto é, da área com maior densidade de toda a 

cidade.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Ortofotomapa da área do Plano de Pormenor da Zona Central da Cidade 
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Este Plano encontra-se já executado no terreno a 100%, sendo que as intervenções urbanísticas 

que possam vir a ocorrer no mesmo serão pontuais e em parcelas onde o aproveitamento 

urbanístico terá sempre que se coadunar com a envolvente não existindo, por isso mesmo, 

qualquer impacto negativo na sua revogação no âmbito do Plano Director Municipal, tanto mais 

que as regras do PDM são coadunantes com as do PP. 

 

7.8. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

  

7.8.1. Número de Pisos, Altura e Índice de Ocupação do Solo / Parâmetros  Morfotipológicos 

 

Um dos aspectos focados no relatório de avaliação do Plano Director Municipal de 1995 é o problema 

relativo à incompatibilidade entre os índices previstos no plano, para o caso, do coeficiente de ocupação 

do solo (em m3/m2) e da densidade populacional (expressa em hab/ha). Verificou-se pois, que ambos os 

indicadores eram contraditórios, com o a densidade a esgotar-se quando o coeficiente de ocupação do 

solo atingia apenas metade do seu valor máximo. 

 

Por outro lado, 14 anos de aplicação do COS demonstraram que este é um indicador pouco adequado ao 

território de Águeda, e que acarreta alguns problemas sobretudo ao nível de ocupação de pequenas 

parcelas em áreas relativamente consolidadas. Pelos motivos expressos anteriormente, considerou-se 

que seria conveniente encontrar outros parâmetros urbanísticos que fossem capazes de se enquadrar de 

forma mais equilibrada com o território concelhio. Partindo deste princípio, foram utilizados três 

parâmetros que, em conjunto, permitem um correcto equilíbrio entre a área ocupada pela edificação e a 

sua relação com a envolvente.  

 

Assim, o plano propõe, para além dos afastamentos das construções às estremas (que variam entre os 3, 

4 e 5 m, consoante se esteja em presença de edifícios até 2 pisos, com mais de dois pisos ou industriais 

e de armazenagem respectivamente) que seja aplicado um número de pisos máximo conjugado, nalguns 

casos, com uma altura máxima e um índice de ocupação do solo máximo. A relação entre pisos/altura e 

área de implantação, permite estabelecer desde logo um controle da área de impermeabilização do solo 

e, em simultâneo da volumetria do edifício, não fugindo totalmente à regra do coeficiente de ocupação 

prevista no PDM de 1995, mas tornando-a mais eficaz para o tipo de ocupações que existem em Águeda.  
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Por outro lado, o índice de utilização do solo regula sobretudo a quantidade de construção que se pode 

efectuar numa parcela, e não a implantação da construção. Ora se se associar, como prevê o Plano, uma 

área de implantação a uma altura máxima ou a um número de pisos máximo, automaticamente 

consegue-se um controlo mais eficaz sobre a real ocupação do solo.  

 

Contudo, e para evitar as situações do passado, considerou-se que seria conveniente, para além destes 

três parâmetros, criar outro tipo de regras para as edificações em áreas consolidadas, tendo-se adoptado 

critérios baseados em princípios como a volumetria dos edifícios e o recuo, por forma a garantir o 

equilíbrio em situações onde os restantes parâmetros poderiam não ser os mais indicados de aplicar. 

Cumulativamente, para áreas de grande sensibilidade arquitectónica ou turística, foram também 

propostos um conjunto de aspectos morfotipolgicos de pormenor para as novas edificações, como: 

volume; altura e composição da fachada; composição das coberturas; relação entre cheios e vazios; 

proporção das aberturas (portas e janelas), e materiais e cores dos revestimentos exteriores. 

 

Quanto ao número de pisos previsto no plano, este varia entre os 2 pisos para os espaços urbanos com 

menor capacidade de carga e de aptidão turística, os 3 pisos nos aglomerados periurbanos e os 6 pisos 

no interior da cidade de Águeda. De referir que o Plano prevê excepções para o número de pisos, mas 

condicionadas sempre a dois aspectos: 

 À possibilidade de criação de espaço público de maior dimensão, aspecto fulcral para criar 

espaços atractivos para as populações e que consigam suportar edifícios de maior altura, sem 

que tal tenha impactos negativos na imagem urbana e na sua vivência; 

 À possibilidade de algumas funções apresentarem um carácter de excepcional interesse público, 

que conduza à necessidade de alteração do número de pisos. 

 

Quanto à sua distribuição pelas classes de espaço, verifica-se que, tirando os Espaços Centrais da 

cidade de Águeda, onde o número de pisos se eleva até aos 6, podendo atingir 8, no restante território 

municipal o número de pisos dominante situa-se entre os 2 e 3, o que configura, sobretudo, situações de 

edifícios habitacionais unifamiliares.  
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O facto de não se prever um número de pisos para os Espaços de Actividade Económica e para os 

Espaços de Actividade Económica Urbanizáveis prende-se com o facto de as actividades industriais 

dominantes nestas áreas apresentarem condicionantes técnicas especificas que impossibilitam a 

definição, sem margem para erro, de número de pisos máximo. Por outro lado, no caso dos edifícios 

industriais é sobretudo a altura da edificação que é importante, pois muitas vezes se verifica que existem 

unidades industriais com apenas 1 piso, mas com alturas que ultrapassam os 20 m. Contudo, também 

relativamente às alturas das edificações industriais se aplica o referido para o número de pisos. 

 

No caso do solo rural, o número de pisos admitido é de 2 existindo, contudo, situações específicas em 

que se opta pela altura da edificação, como é o caso dos Espaços Afectos às Actividades Industriais ou 

os Espaços Afectos à Exploração de Recursos Geológicos, onde o controlo da altura das edificações é 

mais importante, face ao impacto que geram na paisagem (ex.: edifícios industriais e agro-pecuários). 

 

 

Quadro 20 – Número de pisos acima cota soleira no Solo Urbano 

SOLO URBANO 

Categorias Operativas Categorias Funcionais Subcategorias Funcionais Nº Pisos 

Solo Urbanizado 

Espaços Centrais 6 (8) 

Espaços Histórico-Culturais (a) 

Espaços Residenciais 

Espaços Residenciais Tipo 1 3 (4) 

Espaços Residenciais Tipo 2 2 (3) 

Espaços Residenciais Tipo 3 3 (4) 

Espaços de Uso Especial – Aptidão Turística 2 (3) 

Espaços de Actividades Económicas (b) 

Espaços Verdes 2  

Solo Urbanizável 

Espaços Centrais Urbanizáveis 6 (8) 

Espaços Residenciais Urbanizáveis 
Espaços Residenciais Urbanizáveis Tipo 1 3 (4) 

Espaços Residenciais Urbanizáveis Tipo 2 2 (3) 

Espaços de Uso Especial Urbanizáveis 
Espaços de Equipamentos 4 

Espaços de Infra-estruturas Aeronáuticas (c) 

Espaços de Actividades Económicas Urbanizáveis (b) 

(a) - Sem número de pisos. As regras são as tipomorfológicas 
(b) - Nos espaços de actividades económicas não se limita o número de pisos 
(c) - Apenas possível de definir com o Plano Director do Aeródromo  
( ) - Número de pisos admissível de acordo com regras especificas 
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Quadro 21 – Número de pisos acima da cota de soleira no Solo Rural 

SOLO RURAL 

Categorias Operativas Categorias Funcionais Subcategorias Funcionais Nº Pisos 

Solo Rural 

Espaços Naturais (a) 

Espaços Florestais de Produção Espaços Florestais de Produção Tipo 1 2 

 Espaços Florestais de Produção Tipo 2 2 

 Espaços Florestais de Produção Tipo 3 2 

Espaços Florestais de 
Conservação 

Espaços Florestais de Protecção 2 

Espaços Florestais de Conservação Estrita 2 

Espaços Florestais de Recreio, Enquadramento 
e Estética da Paisagem 

2 

Espaços Agrícolas 2 

Espaços Afectos a Actividades Industriais (b) 

Espaços  Afectos à Exploração de 
Recursos Geológicos 

Espaços de Recursos Geológicos Potenciais (c) 

Espaços de Recursos Geológicos Consolidados (c) 

Espaços de Recursos Hidrominerais (c) 

Aglomerados Rurais 2 (d) 

(a) - Não é definido um nº de pisos mas uma altura máxima da fachada – 6 m 
(b) - Não é definido um nº de pisos mas uma altura máxima da fachada – 6 a 9 m 
(c) - Não é definido um nº de pisos mas uma altura máxima da fachada– 4,5 a 12 m 
(d) – Complementado com alturas máximas da fachada – 4.5 a 6m 
 

 

O número de pisos proposto encontra um reflexo directo no valor dos índices máximos de ocupação do 

solo propostos pelo Plano para o solo urbano, que variam entre os 0,65 e os 0,90, valores estes que são 

coadunantes e foram calculados tendo por base o território actual, mostrando-se assim adaptados a este. 

Assim, os índices propostos foram: 

 Espaços Centrais – 0,80; 

 Espaços Residenciais Tipo 1 e Tipo 3 – 0,75; 

 Espaços Residenciais Tipo 2 – 0,65; 

 Espaços de Uso Especial – Aptidão Turística – 0,65; 

 Espaços de Actividades Económicas (espaço urbanizado e urbanizável) – 0,9; 

 Espaços de Uso Especial Urbanizáveis – Espaço de Equipamentos – 0,75. 

 

Para as áreas urbanizáveis do mesmo tipo de categoria, foram utilizados os mesmos valores de índice. 

No seguimento das exigências da CCDRC para estabelecimento de índices máximos de ocupação, o 

valor adoptado para os Espaços de Actividades Industriais foi aquele que se mostrou mais coadunante 

com as regras actualmente em vigor, no sentido de dar continuidade à lógica do PDM de 1995 (o qual 
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não estabelecia índices para os espaços industriais) com claras vantagens em termos de gestão tanto ao 

nível do licenciamento como ao nível da ocupação do território. De referir, contudo, que, somente não 

foram estabelecidos índices para os Espaços Histórico-Culturais, por questões morfotipológicas e de 

envolvente edificada, e os Espaços de Infra-Estruturas Aeronáuticas, onde apenas o Plano Director do 

Aeródromo poderá especificar o tipo de edificações e a área de implantação das mesmas, sendo por isso 

impossível de os especificar em PDM. 

 

Contudo, e para além do índice de ocupação do solo utilizado para o solo urbano, utilizou-se também 

para as áreas rurais o índice de utilização do solo. A mudança para este índice em solo rural está 

relacionado com o seguinte: 

 o facto de as parcelas apresentarem áreas muito significativas, pelo que não se colocam os 

problemas de aplicação do mesmo às parcelas de pequena dimensão; 

 o facto de o solo rural, não ser um solo destinado primariamente à edificação, sendo por isso 

importante regular o volume de construção admissível nessas áreas, onde as áreas de 

impermeabilização (conferidas pelo índice de ocupação) serão sempre significativas. 

 

De forma geral, para o solo rural o índice de utilização do solo não ultrapassa os 0,2, sendo que apenas 

em alguns casos excepcionais este valor pode atingir 0.4 ou 0,5 (espaços de Afectos à Exploração dos 

Recursos Geológicos - para implantação de unidades industriais relacionadas com a extracção, as quais, 

face às zonas de armazenagem da matéria prima, ocupam sempre áreas significativas; e nos 

Aglomerados Rurais). 

 

7.8.2. Áreas de cedência e parâmetros de estacionamento 

 

O Regime Jurídico de Urbanização e Edificação refere no n.º 2 do seu artigo 43º, a necessidade de definir 

em PMOT os parâmetros de dimensionamento das áreas de cedência para o domínio público. Até que 

estas áreas se encontrem definidas em PMOT são aplicadas, de forma genérica as regras da Portaria   

n.º 216-B/2008, de 3 de Março, para os parâmetros de dimensionamento das vias e para os parâmetros 

de cedência para Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e para Equipamentos de Utilização Colectiva. 
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Assim sendo, o Plano, através do artigo 67.º do seu regulamento (transcrito de seguida), propõe a 

aplicação dos parâmetros de cedência previstos na Portaria referenciada, já que se considera que os 

mesmos são adequados ao território de Águeda, e que não será justifica uma alteração dos mesmos no 

sentido de os valores de cedência serem superiores ao aí estabelecido. Aliás, o próprio regulamento 

acautela as situações relacionadas com a possibilidade de não serem efectuadas cedências por não 

existir necessidade para as mesmas, a qual terá que ser compensada através dos mecanismos previstos 

em regulamento municipal.  

 

Artigo 67.º 

Cedências de Áreas para Espaços Verdes e de Utilização Colectiva  

e de Áreas para Equipamentos de Utilização Colectiva 

1. Os parâmetros para o dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e de utilização colectiva e de 

equipamentos de utilização colectiva, em operações de loteamento ou operações urbanísticas de impacte 

semelhante a um loteamento, assumem os seguintes valores: 

a) Para espaços verdes e de utilização colectiva: 

i) 28,00 m2 / fogo no caso de habitação unifamiliar; 

ii) 0,23 m2 / m2 de área total de construção, no caso de habitação colectiva; 

iii) 0,28 m2 / m2 de área total de construção, no caso de comércio ou serviços; 

iv) 0,23 m2 / m2 de área total de construção, no caso de indústria ou armazéns; 

b) Para equipamentos de utilização colectiva: 

i) 35,00 m2 / fogo no caso de habitação unifamiliar; 

ii) 0,29 m2 / m2 de área total de construção, no caso de habitação colectiva; 

iii) 0,25 m2 / m2 de área total de construção, no caso de comércio ou serviços; 

iv) 0,10 m2 / m2 de área total de construção, no caso indústria ou armazéns. 

2. As parcelas resultantes do disposto no número anterior passarão a integrar o domínio municipal através da sua 

cedência gratuita ao Município. 

3. O Município pode prescindir da integração do domínio municipal da totalidade ou parte das parcelas referidas 

no número anterior, em acordo com o estabelecido em regulamento municipal, sempre que essa cedência seja 

desnecessária ou inconveniente face às condições urbanísticas do local, havendo, neste caso, lugar ao 

pagamento de uma compensação ao Município definida em regulamento municipal. 

4. (…) 

5. (,..) 

6. (…) 
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Já no que se refere aos parâmetros de estacionamento (constantes no artigo 66.º do regulamento, 

transcrito de seguida), foram efectuadas algumas alterações relativamente aos parâmetros a aplicar que 

se encontram descritos na Portaria 216-B/2008, de 3 de Março, nomeadamente: 

 A adaptação do número de estacionamentos à tipologia de fogos habitacionais mais comuns 

em Águeda, apostando num número de estacionamentos mais elevado para as tipologias 

mais elevadas (T3 e T4), não fazendo repercutir o número de lugares de estacionamento 

sobre a área bruta de construção, mas sim sobre a tipologia de fogo, essa sim verdadeiro 

indicador do número de residentes; 

 A adaptação do número de vagas de estacionamento de ligeiros e pesados para as 

actividades industriais, de forma a adequar o mesmo às reais necessidades das empresas 

do Concelho, sendo que os parâmetros agora apresentados resultam de uma alteração do 

PDM elaborado em 1995 (Deliberação n.º 2130/2007, do Diário da República n.º 203, II 

Série, de 22 de Outubro), que teve como uma das bases de alteração exactamente a 

problemática do estacionamento industrial e da excessiva área que este ocupa às 

indústrias, sem uma necessidade directa do mesmo; 

 A adopção de número de lugares específicos para determinado tipo de funções que se 

considera serem importantes de estabelecer para uma boa gestão do estacionamento nos 

espaços urbanos, nomeadamente: 

i. A adopção de número de vagas específicas para estabelecimentos hoteleiros, indo 

de encontro ao solicitado pelo Turismo de Portugal nos seus pareceres; 

ii. A adopção de um número de vagas especificas para equipamentos de utilização 

colectiva, algo que não existia no PDM de 1995, mas que se julga importante face 

ao volume de pessoas que acede a estas estruturas; 

iii. A adopção de regras específicas de estacionamento para oficinas, já que este tipo 

de actividade implica normalmente um elevado número de vagas de 

estacionamento, que devem ser criadas no interior dos edifícios ou lotes e não nos 

arruamentos confinantes como se verifica actualmente no Concelho. 
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Artigo 66.º 

Estacionamento 

1. Nas novas construções, bem como nas que venham a ser alvo de ampliação igual ou superior a 50% da área 

de construção licenciada, devem ser garantidos os seguintes parâmetros quantitativos de estacionamento 

privativo: 

a) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por fogo de tipologia T0, T1 e T2 para edifícios plurifamiliares; 

b) 2 lugares de estacionamento de veículos ligeiros por fogo de tipologia T3 e T4 para edifícios plurifamiliares; 

c) 3 lugares de estacionamento de veículos ligeiros por fogo de tipologias superior a T4 para edifícios 

plurifamiliares; 

d) 2 lugares de estacionamento de veículos por  edifício unifamiliar; 

e) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 50 m² de área total de construção para comércio 

e/ou serviços com área total de construção igual ou inferior a 1000 m², devendo ser assegurados locais 

adequados para cargas e descargas; 

f) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 25 m² de área total de construção para comércio 

e/ou serviços com área total de construção superior a 1000 m², devendo ser assegurados locais 

adequados para cargas e descargas; 

g) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 200 m² de área total de construção para indústria 

e/ou armazéns, devendo ser assegurados locais adequados para cargas e descargas; 

h) 1 lugar de estacionamento de veículos pesados por cada 1000 m² de área total de construção para 

indústria e/ou armazéns, devendo ser assegurados locais adequados para cargas e descargas; 

i) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 5 quartos para os estabelecimentos hoteleiros, 

acrescido de 1 lugar para veiculo pesado de passageiros por cada 50 quartos, com o mínimo de 1 lugar; 

j) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada  75 m² de área total de construção para 

equipamentos, acrescido de 1 lugar para veículo pesado de passageiros por cada 500 m² de área total de 

construção, quando o uso em causa o justificar; 

k) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 50 m² de área total de construção para oficinas 

automóveis. 

2. Deve ainda ser criado estacionamento público correspondente, no mínimo, às percentagens a seguir indicadas, 

aplicadas aos valores de estacionamento obtidos para cada uma das alíneas constantes no número anterior: 

a) 20% para os usos constantes da alínea a), b)  c), e), f), j) e k) do número anterior, sendo que no caso da 

alínea K) o mesmo poderá ser no interior da parcela ou lote; 

b) 10% para os usos constantes da alínea g) do número anterior. 

3. A câmara Municipal pode deliberar a dispensa total ou parcial do cumprimento da dotação de estacionamento 

estabelecido nos números anteriores, desde que se verifique uma das seguintes condições: 
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a) O seu cumprimento implicar a modificação da arquitectura original de edifícios ou na continuidade do 

conjunto edificado, que pelo seu valor arquitectónico intrínseco, pela sua integração em conjuntos 

característicos ou em áreas de reconhecido valor paisagístico, devem ser preservados; 

b) A impossibilidade ou a inconveniência de natureza técnica, nomeadamente em função das características 

geológicas do terreno, dos níveis freáticos, do condicionamento da segurança de edificações envolventes, 

da interferência com equipamentos e infra-estruturas ou da funcionalidade dos sistemas públicos de 

circulação de pessoas e veículos; 

c) As dimensões da parcela ou a sua situação urbana tornarem tecnicamente desaconselhável a construção 

do estacionamento com a dotação exigida, por razões de economia e funcionalidade interna. 

4. A não dotação de lugares de estacionamento pelas razões referidas no número anterior dá lugar ao pagamento 

de uma compensação ao Município definida nos termos e condições estipuladas em regulamento municipal. 

 

O regulamento do Plano especifica ainda quais os casos que podem ser isentos do cumprimento dos 

parâmetros de estacionamento, fixando-se sobretudo nas questões de alteração da arquitectura dos 

edifícios, nas questões de impossibilidade técnica de execução do estacionamento e nas questões da 

dimensão da parcela como aspectos passíveis de influenciar a não aplicação dos parâmetros de 

estacionamento, sob pagamento de uma compensação ao Município pela sua não aplicação. Esta regra 

mostra-se de extrema utilidade para situações de núcleos consolidados, onde não se pretende que o 

estacionamento seja um entrave à ocupação efectiva dessa áreas, algo que sucedeu, por exemplo, com 

o PDM de 1995. 

 

7.9. UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO (UOPG), PROPOSTAS E OBJECTIVOS 

 

A implementação das opções do Plano passa em parte pela concretização de Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão. No âmbito do presente Plano, foram definidas duas Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão as quais estão relacionadas com a implementação da estratégia de qualificação 

industrial com a nova política que o Município pretende promover. Estas UOPG são: 

 UOPG 1 – Parque Empresarial do Casarão (com uma área de 130,6 ha); 

 UOPG 2 – Parque Empresarial da Giesteira Norte (com uma área de 17,9 ha). 

 

A estas UOPG, estão associados objectivos estratégicos comuns a nível municipal, nomeadamente: 

 Disponibilização de lotes industriais de génese municipal a preços acessíveis; 
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 Desinflacção do mercado fundiário, em termos industriais, no Concelho;  

 Criação de condições favoráveis à captação de novas empresas e investimentos para Águeda e 

relançar o dinamismo empresarial aguedense; 

 Melhoramento das condições ambientais e urbanísticas dos aglomerados urbanos; 

 Redução do designado desemprego industrial que tem vindo a surgir na última década no 

Município; 

 Criação de espaços de vocação industrial devidamente infra-estruturados e adaptados às 

necessidades actuais; 

 Incentivo à instalação de empresas ambientalmente sustentáveis; 

 Criação de oportunidades para o desenvolvimento aplicado do conceito de tripla hélice 

(colaboração entre empresas, centros de saber e Autarquia); 

 Promoção, de forma clara, para uma economia do conhecimento. 

 

No que se refere à sua ocupação definiu-se, em termos regulamentares, no artigo 134.º do regulamento 

do Plano os objectivos e a regras gerais a cumprir, sendo que se transcreve o mesmo de seguida. 

 

Artigo 134.º 

Objectivos, parâmetros urbanísticos e formas de execução  

1. Para a UOPG 1 – Parque Empresarial do Casarão, estabelecem-se os seguintes princípios gerais, parâmetros 

urbanísticos e formas de execução: 

a) Princípios gerais: 

i) Criar um espaço para a instalação de empresas e para a captação de investimento externo ao 

Concelho, em associação à componente I&D e à criação de uma incubadora de empresas/centro de 

negócios; 

ii) Criar um espaço adequado às novas tecnologias e que seja ambientalmente e energeticamente 

sustentável; 

iii) Criar um espaço público atractivo, dotado de equipamentos de utilização colectiva ao ar livre; 

b) Parâmetros urbanísticos: 

i) Altura máxima da fachada - 18 m; 

ii) O afastamento mínimo às estremas é de 5 m, sendo que 3 m devem estar livres para circulação 

automóvel; 

iii) Número máximo de pisos acima da cota da soleira – 2; 

iv) Índice de impermeabilização máximo - 0.7. 
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2. Para a UOPG 2 – Parque Empresarial da Giesteira Norte, estabelecem-se os seguintes princípios gerais, 

parâmetros urbanísticos e formas de execução: 

a) Princípios gerais: 

i) Criar um espaço para a instalação de pequenas e médias empresas do Concelho, com especial 

preferência para as que se pretendem deslocalizar das áreas residenciais onde se encontram 

inseridas; 

b) Parâmetros urbanísticos: 

i) Altura máxima da fachada - 12m; 

ii) O afastamento mínimo às estremas é de 5 m, sendo que 3 m devem estar livres para circulação 

automóvel; 

iii) Número máximo de pisos acima da cota da soleira – 2; 

iv) Índice de impermeabilização máximo - 0.7. 

3. A concretização das UOPG referidas no número 1 e 2 do presente artigo será efectuada através de Planos de 

Pormenor, podendo a sua execução realizar-se através de unidades de execução e de operações de 

Loteamento Urbano. 

 

Importa realçar que a UOPG 1 tem já, no seu interior, um Plano de Pormenor em vigor, o qual abrange 

uma área de 75 ha. Este Plano de Pormenor desenvolveu-se de acordo com os seguintes objectivos, 

constantes no relatório do Plano: 

(…) 

 A criação de um espaço moderno e adaptado às exigências das empresas actuais 

Criar um espaço multifuncional, onde estejam presentes um conjunto de serviços de apoio às 

empresas, assim como, um conjunto de espaços disponíveis para a investigação de novos 

produtos ou para a criação de micro-empresas de base tecnológica, que apoiem as de maior 

dimensão que aqui se venham a instalar, criando assim condições para gerar uma economia de 

aglomeração local sustentada. 

 

Por outro lado, pretende-se com este espaço criar uma oferta diversificada de lotes industriais, 

armazenagem, serviços e comércio, em termos dimensionais. Tal possibilitará ajustar a oferta, 

tanto quanto possível, às eventuais necessidades das futuras empresas, tornando o plano mais 

flexível. 
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 A criação de um espaço qualificado do ponto de vista urbanístico 

Desenvolver um espaço com uma imagem urbana cuidada e adaptada às novas exigências, 

longe das lógicas industriais existentes, com amplos espaços verdes de fruição e um correcto 

dimensionamento do espaço público, com espaços comerciais disponíveis a quem trabalha e 

visita o parque e com edifícios de imagem arquitectónica cuidada e contemporânea. 

Nesta dinâmica, importa igualmente apostar numa rede de pistas cicláveis urbanas, reforçando a 

estratégia municipal no sentido de promover a reutilização da bicicleta como meio de transporte, 

não só lúdico, mas também de utilização quotidiana. 

 

 A criação de um espaço dotado de todas as infra-estruturas básicas necessárias 

Conceber um espaço onde estejam presentes todas as infra-estruturas necessárias para a eficaz 

laboração das empresas, nomeadamente as redes comuns de gás, electricidade, abastecimento 

de água, drenagem de águas pluviais assim como residuais, recolha integrada de resíduos, 

microgeração de energia para iluminação de espaços públicos, telecomunicações, estando 

dotado de fibra óptica para acompanhar as novas tendências. 

 

 A criação de um espaço eco-sustentável e amigo do ambiente 

Criar uma dinâmica de sustentabilidade do ponto de vista do consumo de energia e, 

paralelamente, no (re)aproveitamento eficaz da água das chuvas e residuais, o que sobretudo 

resultará das opões tomadas no âmbito do projecto de execução subsequente ao plano, mas 

que este contempla já, em parte, nas suas propostas. 

 

 A criação de um espaço com um cariz social 

O que se pretende é que este espaço tenha igualmente uma dinâmica social sustentada num 

apoio aos trabalhadores através de equipamentos de uso colectivo, como as populações mais 

próximas, esbatendo assimetrias existentes no território. 

 

 A criação de um espaço que interligue e potencie as preexistências a nível edificado e 

natural 

Desenvolver um espaço que interligue dois dos mais importantes equipamentos do Concelho, o 

Crossódromo Internacional do Casarão e o Aeródromo Municipal, dois equipamentos que se 
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encontram em desenvolvimento e com projectos de melhoria em curso, assumindo-os como 

elementos dinamizadores e de unificação dos diferentes espaços a criar, mas cumulativamente 

cerzindo-os através da malha viária e do espaço público do plano. 

 

Estes que actualmente se encontram afastados de quaisquer equipamentos, serviços, e 

comércio de apoio, e desgarrado dos principais fluxos de bens, produtos e pessoas, que lhe 

confiram uma maior visibilidade, terão no parque empresarial uma âncora, uma possibilidade de 

evolução e rentabilização dos investimentos. 

 

7.10. SISTEMA PEREQUATIVO 

 

“A questão da perequativa, (…), corresponde não tanto a um objectivo de ordenamento, mas a um 

imperativo de justiça: o de uma administração isenta, tratando os cidadãos (neste caso os proprietários) 

de forma igual quando possível” (Carvalho, Oliveira, 2003). O Decreto-Lei n.º 380/9936 define um conjunto 

de mecanismos de perequação que têm como objectivo fundamental a redistribuição das mais-valias 

atribuídas por qualquer PMOT aos proprietários abrangidos pelo mesmo.  

 

No fundo, a perequação torna o mercado fundiário mais transparente e permite compensar efeitos de 

externalidades introduzidas pelo Plano, servindo igualmente de forma de compensação sobre os 

encargos/custos da infra-estrutura pública. Assim sendo, o Plano Director Municipal, e o seu regulamento 

em particular, propõem a criação de um sistema perequativo baseado nas UOPG previstas, e que 

venham a surgir no futuro (fruto da necessidade de estruturação do território a uma escala mais 

pormenorizada), para as quais poderão ser definidas Unidades de Execução a funcionar num sistema de 

compensação, cooperação e imposição administrativa, consoante a Autarquia assim o entenda ou 

considere oportuno. 

 

Contudo, dada a escala do Plano Director Municipal e ao seu longo prazo de vigência, considera-se que o 

aspecto fundamental passa pela identificação dos critérios a utilizar no sistema perequativo, mais do que 

na definição concreta dos mesmos, a qual deverá ser realizada no âmbito do PMOT de escala inferior ou 

                                                      
36 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 
310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2006, de 31 de Agosto, pelo Decreto-Lei 316/2007, de 
19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
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das Unidades de Execução. Assim, e para o caso de Águeda, optou-se pela utilização do índice médio e 

da compensação média para cálculo da perequação compensatória de benefícios e encargos, definindo-

se igualmente que o seu âmbito de aplicação são os Planos de Pormenor e as Unidades de Execução 

que venham a ser executadas, tal como se encontra descrito no artigo 130.º do regulamento, o qual se 

transcreve de seguida. 

 

Artigo 130.º 

Objectivos e âmbito de aplicação 

1. Os mecanismos perequativos visam assegurar a redistribuição das mais-valias atribuídas pelo plano aos 

proprietários,  

2. Os mecanismos de perequação compensatória definidos no presente plano são aplicados nas seguintes 

situações: 

a) No âmbito da execução das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão definidas no PDM; 

b) Nas áreas a sujeitar a Plano de Pormenor ou Unidades de Execução mesmo que não delimitadas no 

Plano como tal. 

 

Artigo 131.º 

Mecanismos de perequação 

1. Os mecanismos de perequação a utilizar pelo Município de Águeda para garantir o cumprimento do princípio da 

perequação compensatória dos benefícios e encargos resultantes do plano são os previstos RJIGT, 

respectivamente o estabelecimento de um índice médio de utilização e de uma área de cedência média. 

2. Os valores numéricos do índice médio de utilização serão estabelecidos no âmbito de cada um dos planos de 

pormenor ou unidade de execução, sendo calculados através da média dos índices de utilização do solo das 

parcelas que constituem o Plano ou Unidade de Execução, resultante do desenho urbano do Plano ou Unidade 

de Execução: 

3. A cedência média é a mesma para os Plano de Pormenor e para as Unidades de Execução, sendo de 0,53 m2 

por cada m2 de área total construção. 

 

Artigo 132.º 

Aplicação dos mecanismos de perequação 

1. É fixado para cada um dos prédios um direito abstracto de construir, que se designa por edificabilidade média, 

dado pelo produto do índice médio de utilização pela área do mesmo prédio. 
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2. Quando a edificabilidade do prédio for superior à edificabilidade média, o proprietário deve ceder, para 

integração no domínio privado do Município, uma área de terreno que comporte esse excedente de capacidade 

construtiva. 

3. Quando a edificabilidade for inferior à média, o proprietário será recompensado nos termos do previsto em 

regulamento municipal. 

4. Quando o proprietário ou promotor, podendo realizar a edificabilidade média no seu prédio, não o queira fazer, 

não há lugar à compensação a que se refere o número 3 do presente artigo. 

5. Quando a cedência média efectiva for superior à média, o proprietário será recompensado nos termos do 

disposto no RJIGT e de acordo com o previsto em regulamento municipal. 

6. Quando a área de cedência efectiva for inferior à cedência média, o proprietário deverá compensar o Município 

em numerário ou espécie, nos termos do disposto em regulamento municipal. 

 

Quanto ao índice médio, e apesar de não se efectuar uma definição numérica do mesmo no âmbito do 

regulamento do Plano, é apresentada a forma como este deverá ser calculado. A definição do seu valor 

corresponde ao cálculo da média aritmética dos índices de utilização do solo das parcelas que constituem 

o Plano ou Unidade de Execução, resultante do desenho urbano do Plano ou Unidade de Execução. 

Assim, verifica-se que o método de cálculo utilizado permite aferir com rigor qual o índice a utilizar. 

 

Quanto à cedência média, optou-se pela definição de um valor para todo o Concelho, que é de 0,53 m2 

por cada m2 de área total construção, valor este que se encontra em consonância com a soma dos 

valores previstos para as cedências para espaços verdes e de utilização colectiva e para equipamentos 

colectivos, no âmbito das operações de loteamento ou de operações com impacte semelhante a estes. 

Desta forma, é estabelecida uma relação de equilíbrio entre as intervenções que ocorrem no interior dos 

Planos e das Unidades de Execução e as outras de carácter semelhante que ocorrem no Concelho. 
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8. ZONAS MISTAS E SENSÍVEIS 

 

No âmbito do estipulado no artigo 6.º do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 

de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro), compete aos 

municípios estabelecer, no âmbito dos PMOT, a classificação, delimitação e a disciplina das zonas 

sensíveis e mistas. A definição destas teve em conta a identificação dos receptores sensíveis e a 

respectiva protecção dos mesmos, não esquecendo as preexistências e a promoção da 

multifuncionalidade características dos espaços urbanos existentes como factores fundamentais para a 

promoção da segurança e da vivência urbana. A definição destas zonas permite perceber qual a 

população exposta a elevado níveis de ruído e encontrar soluções (a prever nos Planos Municipais de 

Redução de Ruído) para que esse problema seja solucionado.  

 

Tendo em conta que as área sensíveis são, por definição, as áreas definidas no “plano municipal de 

ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou 

similares ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e 

de serviços destinados a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 

restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no 

período nocturno”37, e tendo em conta a multifuncionalidade promovida pela revisão do Plano Director 

Municipal, foram classificadas como zonas sensíveis as seguintes áreas: aglomerados rurais; espaços 

verdes principais; áreas essencialmente residenciais, com usos e funções predeterminadas e compatíveis 

com às zonas sensíveis, no âmbito da implementação de planos de pormenor para o Concelho; escolas; 

jardins-de-infância; instituições de solidariedade social; lares, centros de dia e similares e o Centro de 

Saúde e Hospital de Águeda. As restantes áreas pertencentes ao perímetro urbano, não inseridas nas 

zonas sensíveis foram classificadas como mistas por se encontrarem, de acordo com o regulamento do 

PDM, afectas a outros usos, existentes e previstos, para além dos referidos para as zonas sensíveis. A 

restante área do Concelho, afecta ao solo rural, não integrará, para já, qualquer uma das zonas 

anteriormente descriminadas e será, ao abrigo do regulamento geral do ruído, equiparada, em função dos 

usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para feitos de aplicação dos 

correspondestes valores limite de Lden e Ln fixados no artigo 11.º do referido regulamento. 

 

                                                      
37 Artigo 3.º do regulamento geral do ruído 
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9. PROGRAMA DE EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO 

 

A concretização das estratégias referidas anteriormente, assim como das opções territoriais constantes 

na Planta de Ordenamento, exigem a aplicação de um conjunto de instrumentos e de um pacote de 

financiamento capaz de as concretizar no terreno. 

 

A operacionalização do Plano Director Municipal necessita, assim, de uma definição em concreto das 

prioridades das suas opções, assim como a identificação dos parceiros a envolver na concretização do 

seu conteúdo, de um cronograma temporal e da identificação das fontes de financiamento de cada um 

dos projectos que, em conjunto, dão corpo ao Plano. Tal conduz, inevitavelmente, à necessidade de 

elaborar um programa de financiamento para o mesmo. 

 

Contudo, terá de se ter em atenção que, por mais pormenorizado que seja, este plano não poderá conter 

todas as opções ou projectos a executar nos próximos 10 anos, até porque as mudanças no território e 

nos sistemas sociais e económicos são cada vez mais rápidas e, como tal, as orientações estratégicas e 

a visão territorializada destas podem rapidamente alterar-se. Assim, optou-se por colocar no âmbito do 

programa de execução e financiamento os projectos que se consideram ser os mais estratégicos na 

prossecução das orientações e opções do Plano, pois a concretização destes implicará de forma clara a 

criação de uma dinâmica que despertará a vontade e possibilidade de concretizar outros. 

 

Desta forma, apresenta-se de seguida um conjunto de quadros onde surgem descriminados os projectos 

a executar com vista à prossecução dos objectivos estratégicos e de ordenamento do Plano. Estes 

quadros surgem organizados por linha estratégica identificada no ponto 5 do relatório do Plano, e nelas 

encontra-se constante a designação e descrição do projecto ou acção, entidades promotoras e parcerias, 

estimativas de custo e o período de execução dos mesmos. Em termos globais, os projectos e acções 

contempladas apresentam um valor total de cerca de 258 000 000,00 €, valor bastante significativo de 

investimento para um Município como Águeda. No entanto, é importante ter em atenção que parte deste 

valore terá comparticipação através de fundos comunitários e do Quadro de Referência Estratégico. 

Salienta-se dentro do programa de financiamento, o peso atribuído aos projectos relacionados 

exclusivamente com a linha estratégica de reestruturação do modelo territorial (cerca de 171 milhões de 

euros) e da qualificação industrial (cerca de 43 milhões de euros). 
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CMA OUTRAS

I - QUALIFICAÇÃO INDUSTRIAL

Parque Empresarial do Casarão - 1ª 

Fase e 2ª Fase

Criação de parques empresariais de cariz municipal, dotados de todas as condições necessárias para a 

instalação de novas empresas e para o desenvolvimento de espaços destinados à investigação/tecnologias 

de ponta.

CMA
Empresas Privadas; Grupos Financeiros; Proprietários dos 

Terrenos Industriais; Universidades 
€ 4.799.738,75 CMA QCA IV 2011 a 2013

Parque Empresarial Giesteira Norte
Criação de parques empresariais de cariz municipal, dotados de todas as condições necessárias para a 

instalação de novas empresas
CMA

Empresas Privadas; Grupos Financeiros; Proprietários dos 

Terrenos Industriais; Universidades 
€ 450.000,00 CMA QCA IV 2013

Criação da rede viária principal e infra-estruturas básicas associadas (abastecimento de água, rede eléctrica, 

rede de gás, rede de telecomunicações, drenagem de águas pluviais, rede óptica, entre outras)  e 

instalações de equipamentos necessárias à qualificação e ocupação dos Espaços Industriais existentes.

CMA
Empresas Privadas; Grupos Financeiros; Proprietários dos 

Terrenos Industriais; Universidades 
€ 35.000.000,00

CMA; Empresas; 

Proprietários
QCA IV 2013 a 2015

 Criação de plataforma / espaço logístico de apoio aos transportes de mercadorias que circulam no interior 

do país ou saim deste para a Espanha e Europa (na proximidade da A25 e A1), para coordenação de 

transportes, produtos manufacturados e matérias-primas, sobretudo no que diz respeito às 

empresas/indústrias do concelho, mas também da região e do país. Poderá assumir também mais 

competências, como, por exemplo, a promoção de um marketing directo às empresas associadas através de 

espaços de publicidade dos meios de transporte que circulariam pelo país e pela Europa e vir a ser incluída 

dentro da estrutura nacional “Portugal Logístico”.

CMA
Empresas de Logística e de Transporte; Empresas; 

Associações Empresariais; Grupos Financeiros
€ 2.500.000,00

CMA; Empresas; 

Proprietários
QCA IV 2011 a 2020

Criação de um espaço destinado à instalação de empresas ou pessoas em nome individual que 

confeccionem ou manufacturem produtos tradicionais (queijo, confeitaria, mobiliário de madeira tradicional, 

entre outros), sobretudo de índole local e regional, mas também de cariz nacional, e onde sejam instalados 

todos os serviços e criadas as sinergias necessárias para o desenvolvimento destas actividades.A iniciativa 

visa criar um espaço onde sejam asseguradas as melhores condições para dar continuidade às actividades 

de cariz tradicional, promovendo o seu potencial turístico e a divulgação dos produtos manufacturados, 

mantendo as tradições existentes e valorizando a zona interior do concelho onde estas se encontram mais 

presentes, criando emprego e gerando riqueza, permitindo um maior combate à desertificação.

CMA
Junta de Freguesia da Castanheira do Vouga; Empresas; 

Rota da Luz; Ministério da Economia 
€ 600.000,00 CMA QCA IV 2010 a 2020

Este projecto, que engloba um conjunto muito significativo de pequenas e médias empresas de Águeda, 

assim como um conjunto de parceiros públicos e privados vasto, pretende contribuir para a redução do 

consumo de energia, para melhorar a eficiência energética e reduzir emissões de CO2 através da criação de 

tecnologias mais avançadas e eco-eficientes que as actualmente existentes. No caso de Águeda, o principal 

objectivo é a promoção da investigação e a criação em rede de novas tecnologias e aplicações no campo da 

iluminação, numa perspectiva de “Smart Lighting” e “Eco-friendly Ligthing”.  Cumulativamente, este projecto 

pretende utilizar as TIC, para a concepção de serviços de apoio/utilização à população nesta área.

CMA; UA; PME; 

Stakholders
CMA; UA; PME; Stakholders  -

CMA e demais 

parceiros
QCA IV

em 

funcionamento

O projecto visa a construção de uma via rápida em perfil de auto-estrada paralela à ex. E.N. 230, efectuando 

uma ligação ao nó da A1 em substituição do nó Aveiro-Sul (nó de Mamodeiro), o qual não constitui uma 

alternativa de acesso viável à auto-estrada para quem circula no concelho em direcção a Sul, o que tem 

exercido um efeito penalizador para Águeda. 

EP
Câmara Municipal de Águeda, Câmara Municipal de Aveiro, 

Brisa

(inclui vários 

concelhos) 
CMA QCA IV

sem data 

prevista

O projecto visa a construção de uma via rápida em perfil de auto-estrada com vista à reconversão do actual 

IC2/ EN1, e que irá substituir a actual via em toda a sua extensão inserida no concelho de Águeda 
EP Demais municípios afectados por esta via

(inclui vários 

concelhos) 
CMA QCA IV

sem data 

prevista

ENTIDADES ESTIMATIVA DE CUSTOS
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PERÍODO DE 

EXECUÇÃO

PROMOTORA EVENTUAIS PARCERIAS TOTAL

FONTES POTENCIAIS DE 

FINANCIAMENTO

PROJECTO / ACÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ACÇÃO

Centro Logístico e Modal de Águeda

Parque de Actividades Tradicionais

LLL Lighting Living Lab
1

Estradas de Portugal - Ligação Rodoviária 

Aveiro-Águeda

Estradas de Portugal - IC2/A32

Infraestruturação de Outros Espaços 

Industriais do concelho

 
Quadro 22 – Programa de Execução e Financiamento 
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CMA OUTRAS

II - COESÃO SOCIAL

Criação de pólos escolares, localizados nas freguesias de Águeda, Fermentelos, Valongo do Vouga, Aguada 

de Cima, Aguada de Baixo, Travassô, Macinhata do Vouga, Barrô e Recardães, com o consequente 

encerramento de um conjunto de escolas e jardins infantis existentes.O objectivo da criação dos pólos 

educativos passa pela reestruturação do sistema educativo no sentido de orientar a sua gestão em função 

do desenvolvimento sócio-económico e cultural do município, reconvertendo e reorganizando os recursos e 

criando um ensino de melhor qualidade para todos e em especial para os seus mais directos utilizadores – 

os jovens. A intenção é criar espaços que acompanhem as dinâmicas de desenvolvimento e evolução da 

população, reduzindo custos e melhorando o ensino.

€ 19.203.890,21 2010 a 2013

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º CEB de Aguada de Baixo € 392.450,00 2013

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º CEB de Aguada de Cima € 1.662.421,00 2013

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º CEB de Barrô € 1.210.000,00 2013

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º CEB N.º 1 de Águeda (Centro Escolar Integrado Fernando Caldeira) € 5.392.000,00 2011

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º CEB N.º 2 de Águeda € 1.768.300,00 2013

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º CEB de Borralha € 694.988,51 2011

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º CEB de Recardães € 162.619,09 2013

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º CEB de Macinhata do Vouga € 1.594.210,42 2012

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º CEB de Valongo do Vouga € 1.941.643,00 2009

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º CEB de Trofa € 1.743.670,00 2013

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º CEB Pateira Nascente € 1.568.864,00 2013

Pólo Educativo Integrado Pré – 1º, 2º e 3º CEB de Fermentelos € 1.072.724,19 2013

Criação de um espaço destinado a alojar artistas das mais diversas áreas, de forma gratuita (teatro, cinema, 

cultura, escultura), com vista à troca de experiências e à divulgação das mais diversas formas de arte. O 

espaço será composto por dormitórios, salas de formação e aprendizagem, salas de espectáculos de várias 

dimensões, salas de gravação e ateliers de expressão e artes.

CMA

Associações Culturais Nacionais e Internacionais; 

Ministério da Cultura; Mecenas; Grupos Financeiros; 

Escolas de Artes; Associações Culturais e Artísticas; 

Universidades

€ 1.149.730,25 CMA QCA IV 2012

Criação de uma rede de Internet sem fios que abrangerá o núcleo central da cidade e permitirá um acesso à 

Internet pela população em geral (condicionada pela largura de banda, horário de consulta, entre outros 

factores) de forma gratuita.

CMA PT – Portugal Telecom € 200.000,00 CMA QCA IV
em 

funcionamento

Forum de discusão e divulgação da cidade, onde os munícipes poderão ver eventos e exposições, 

frequentar workshops, deixar sugestões, no âmbito "o que é a cidade"
CMA € 27.775,29 CMA QCA IV 2011

Implementação de um projecto de revitalização dos espaços exteriores da margem Norte do rio Águeda, 

procurando integra o rio, o tecido edificado tradicional, o edifício do Instituto da Vinha e do Vinho, (futuro 

equipamento cultural), o parque de Altas Vila e o projecto de reconverção das margens Sul do rio. A 

formalização do projecto assenta na criação de um espaço amplo, como que uma praça única, nivelada, 

com elementos relvados e alinhamentos arbóreos definidos de forma a valorizar as fachadas do tecido 

edificado, de grande relevância pelo seu elevado valor cultural, arquitectónica e de conjunto.

CMA INAG; CCDRC; ICNB € 1.466.173,17 CMA QCA IV 2011

O projecto consiste na requalificação da zona da Várzea junto à cidade, entre a E.N.1 e a E.N 333 e o Rio 

Águeda até ao Estádio Municipal, estando prevista a requalificação paisagística e plantação de novas 

espécies arbóreas e arbustivas, a definição de percursos pedonais, circuitos de manutenção e zonas de 

estar, parques infantis e de jogos e ainda a exploração da sua interligação com outros projectos a 

desenvolver, tais como a construção de um canal alternativo ao rio e do açude insufável que permitirá criar 

um espelho de água para a prática de desportos náuticos de recreio e lazer.

CMA INAG; CCDRC; ICNB € 5.522.636,00 CMA QCA IV 2012

Agenda 21 Local de Águeda (Águeda 21) é um projecto que pretende conciliar a protecção do ambiente com 

o desenvolvimento económico e a coesão social materializando-se em várias iniciativas, entre as quais a 

formação dos colaboradores da autarquia sobre desenvolvimento sustentável, a constituição de grupos de 

trabalho com cidadãos e organizações de Águeda que irão auxiliar a autarquia a fazer a “radiografia” da 

situação actual do concelho nas várias áreas do desenvolvimento sustentável, nomeadamente no que diz 

respeito à forma de governação, aos recursos naturais e consumo, ao urbanismo, à mobilidade, à saúde e 

justiça social, à economia e à contribuição de Águeda para as alterações climáticas.

CMA APA € 224.721,71 CMA QCA IV 2008 a 2010

PROMOTORA EVENTUAIS PARCERIAS TOTAL

FONTES POTENCIAIS DE 

FINANCIAMENTO

ENTIDADES ESTIMATIVA DE CUSTOS

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO

Centros Educativos CMA

PROJECTO / ACÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ACÇÃO

Ministério da Educação; Universidades; Instituições de 

Ensino Privadas
CMA QCA IV

Incubadora Cultura de Águeda e Marca

Agenda 21 Local

Rede WI-FI / Wimax

Espaço Cidade

Requalificação do Parque Ribeirinho 

Margem Norte do Rio Águeda

Requalificação do Parque Ribeirinho 

Margem Sul do Rio Águeda

Quadro 22 (cont.) – Programa de Execução e Financiamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ÁGUEDA – REVISÃO 

 GRUPO  DE TRABALHO  PDM                                                                                                                                                            MAIO 2010 
 

 

211 

CMA OUTRAS

III - REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL

Requalificação e Valorização das 

Pateiras de Fermentelos

O projecto de requalificação e valorização da Pateira de Fermentelos inclui acções tais como o 

desassoreamento de zonas degradadas; limpeza de margens; requalificação do coberto vegetal; criação de 

percursos panorâmicos, pedonais e cicláveis, com pontos de de descanso, parques de merendas, locais de 

observação de aves e equipamentos e mobiliário de apoio e construção de estruturas para divulgação e 

sensibilização ambiental.

€ 804.365,00

CMA (contribui 

com o valor 

indicado na coluna 

do Total da 

Estimativa de 

Custos)

QCA IV 2009 a 2013

Informação e Promoção Territorial / 

Plano de marketing territorial - 

Compatibilização da actividade 

turística com a sensibilidade 

ambiental deste território e com as 

restantes actividades desenvolvidas 

na lagoa

Consiste na promoção e divulgação do território incluindo a compatibilização da actividade turística com a 

sensibilidade ambiental deste território e com as restantes actividades desenvolvidas na lagoa, a instalação 

de sinalética informativa e de divulgação adequada e homogénea, a edição de material de divulgação 

ambiental e patrimonial e a elaboração de mapas, guias e brochuras

€ 9.130,00

CMA (contribui 

com o valor 

indicado na coluna 

do Total da 

Estimativa de 

Custos)

QCA IV 2009 a 2013

Informação e Promoção Territorial / 

Plano de circuitos de descoberta dos 

valores ambientais da ria - "Portas da 

Ria"

Projecto de promoção e divulgação do território abrangido pela Ria de Aveiro incluindo um plano de Plano de 

circuitos de descoberta dos valores ambientais da ria - "Portas da Ria", constituição de uma rede de 

percursos como elo de ligação entre as diferentes "Portas da Ria" e respectivas estruturas de apoio, 

elaboração e execução de projecto para as "Portas da Ria".

€ 47.035,00

CMA (contribui 

com o valor 

indicado na coluna 

do Total da 

Estimativa de 

Custos)

QCA IV 2009 a 2013

Custos de Estrutura e Gestão da 

Intervenção
Custos de Estrutura e Gestão da Intervenção € 321.096,00

CMA (contribui 

com o valor 

indicado na coluna 

do Total da 

Estimativa de 

Custos)

QCA IV 2009 a 2013

O Centro de Interpretação e Fluviário será uma estrutura que constituirá um importante equipamento de 

apoio e divulgação do património natural da Pateira de Fermentelos, dotado de tanques/aquários contendo 

diversas espécies que ocorrem não só na lagoa e áreas adjacentes, como também na região, em particular 

a área afecta à bacia Hidrográfica do Vouga e sistema lagunar da Ria de Aveiro. Este espaço irá acolher as 

mais diversas acções de sensibilização e educação ambiental, nomeadamente oficinas lúdico-pedagógicas, 

formações, workshops, exposições e sessões de esclarecimento, servindo como centro organizador e 

dinamizador de projectos de índole ambiental. Fará o acompanhamento de visitas de estudo ao longo da 

lagoa e área envolvente, dinamizando a interpretação da Natureza e o turismo na Natureza, assim como um 

conjunto de percursos que permitam ao visitante conhecer e desfrutar esta importante área protegida, sem 

contudo pôr em causa a conservação dos valores naturais.

CMA

Câmara Municipal de Aveiro; Câmara Municipal de Oliveira 

do Bairro; CCDRC; ARH; ICNB; INAG; Agência Portuguesa 

de Ambiente; Turismo de Portugal; UA; UC; ONG’s; 

Empresas privadas; Juntas de Freguesia;

€ 9.000.000,00 CMA QCA IV 2015

Este projecto visa a criação de condições para a protecção dos valores naturais da área da lagoa, e a 

qualificação da área envolvente à mesma de forma a dinamizar a observação da natureza, em particular da 

avifauna, quer para fins turísticos quer para fins científicos.

CMA

SPEA; QUERQUS; Rota da Luz; Zonas Protegidas 

Nacionais e Internacionais; Turismo de Portugal; Agência 

do Ambiente; Universidades

€ 500.000,00 CMA QCA IV 2009 a 2015

PROMOTORA EVENTUAIS PARCERIAS TOTAL

FONTES POTENCIAIS DE 

FINANCIAMENTO

ENTIDADES ESTIMATIVA DE CUSTOS

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO
PROJECTO / ACÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ACÇÃO

Fluviário e Centro de Interpretação

Turismo Ornitológico – Pateira de 

Fermentelos

Ministério Ambiente; ARH; AMRia; Câmaras Municipais da 

área de incidência da intervenção; 
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A iniciativa visa potenciar programas de conservação e preservação ambiental, proporcionando o contacto 

real com os valores naturais e culturais da Pateira e área envolvente através da definição de diversos 

percursos temáticos, associados a outros projectos, tais como observatório e centro de anilhagem de aves e 

do Centro de Interpretação e Fluviário projectados. A abrangência da área da Paisagem Protegida englobará 

uma bolsa de terrenos que contribuirá para a diversificação das unidades da paisagem natural ou 

seminatural, permitindo a potenciação turística da zona bem como a manutenção de práticas agrícolas 

tradicionais (apelativas aos visitantes). Englobará ainda uma área florestal alvo de um projecto de gestão 

ambiental sustentável e que, em conjunto com a área referida anteriormente, funcionará ainda como um 

buffer de protecção à lagoa e ao ecossistema lagunar. A este está ainda associado o projecto de 

recuperação das margens, controlo e erradicação das espécies infestantes.

CMA

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro; Câmara Municipal 

de Aveiro; Universidade de Aveiro; Universidade de 

Coimbra; CCDRC; ARH; ICNB; Agência Portuguesa do 

Ambiente; Instituto da Água; Direcção Geral do Turismo;

€ 250.000,00 CMA QCA IV 2009 a 2013

Criação de um parque ambiental que integre todas as estruturas físicas e projectos a desenvolver no Sítio do 

Rio Vouga: os percursos temáticos, o centro de investigação geracional e comportamental da diversidade 

biológica, os projectos de educação e dinamização ambiental, as iniciativas de constrolo e formação agrícola 

e florestal, a integração e recuperação dos diferentes habitats, entre outras inicitaivas que venham a surgir.

CMA ICNB € 500.000,00 CMA QCA IV 2010 a 2013

Aproveitamento, preservação e promoção de fogos / aldeias abandonadas com características 

arquitectónicas tradicionais especificas, como porta dupla de entrada, no Litoral com a Pateira de 

Fermentelos e no interior com a Serra do Caramulo, pretendendo-se que o concelho seja um ponto de 

partida e de chegada para o visitante que atravessa a região, com uma dinamização própria e oferta turística 

alternativa. A intervenção inclui a implementação de estruturas de apoio com base no turismo de aldeia, no 

turismo rural, na zona serrana com a recuperação das pequenas aldeias existentes nas freguesias de 

Agadão, Préstimo e Macieira de Alcôba, associada à componente de desportos radicais, de descoberta da 

natureza, entre outros. Paralelamente, a Pateira de Fermentelos ao estar inserida no sistema lagunar da Ria 

de Aveiro, deverá funcionar como âncora para um determinado tipo de turismo que aproveita as 

potencialidades da zona litoral, mas que terá o seu “porto” na Pateira e nas propostas em termos recreativos, 

lúdicos, pedagógicos e desportivos aí existentes.

CMA
Promotores Imobiliários; Proprietários; Agentes Turísticos; 

Turismo de Portugal; Municípios Vizinhos; Rota da Luz
€ 2.000.000,00 CMA QCA IV

sem data 

prevista

Zonas de intervenção florestal resultantes da associação de produtores florestais no âmbito do DL 124/2006, 

de 28 de Junho, com as alterações introduzidas pelo DL 17/2009, de 14 de Janeiro.

AFN; 

Associações de 

Produtores 

Florestais

CMA (3) CMA QCA IV
sem data 

prevista

Constituição de áreas florestais do concelho que funcionarão como sumidouros de carbono contribuindo para 

a mitigação das emissões de CO2 existentes no concelho

Entidades 

Bancárias; 

MAOTDR; ANF; 

SENDECO2; 

Produtores 

Florestais e 

Empresas

CMA (3) CMA QCA IV 2013 a 2015

Projecto piloto de implementação das politicas florestais previstas pela Revisão do PDM, onde é fomentado 

o uso múltiplo e gestão sustentável da floresta e seus recursos. É previligiado o coberto vegetal com 

espécies autóctones.

CMA
JF's; Proprietários; Escola Superior Agrária de Coimbra; 

Associações Florestais
(3) CMA QCA IV 2013 a 2015

PROMOTORA EVENTUAIS PARCERIAS TOTAL

FONTES POTENCIAIS DE 

FINANCIAMENTO

PROJECTO / ACÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ACÇÃO

ENTIDADES ESTIMATIVA DE CUSTOS

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO

Criação de Paisagem Protegida e Plano de 

Gestão Ambiental

Projecto de Intervenção do Sítio do Rio 

Vouga

Águeda – Porto Turístico (Requalificação 

das Aldeias Serranas)

ZIF'S

Fundo Municipal de Carbono

Projecto Piloto Agro-Florestal

Quadro 22 (cont.) – Programa de Execução e Financiamento 
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O projecto consiste na requalificação das zonas envolventes às praias fluviais do concelho, estando prevista 

a requalificação paisagística e plantação de novas espécies arbóreas e arbustivas, a definição de percursos, 

zonas de estadia e implementação de estruturas de apoio à actividades balnear.

CMA CMA; JF's; ARH; CCDR-C € 500.000,00 CMA 2012 a 2015

Criação de uma rede de Lojas de Informação Turística e Ambiental (LITA) associadas a um novo conceito de 

divulgação e promoção turística  e ambiental do concelho. Cada LITA é uma estrutura edificada , amovível, 

com design apelativo com recurso a às energias renováveis e utilizando materiais amigos do ambiente, 

reciclados, numa lógica de valorização dos produtos efectuados com base nestes materiais. Serão 

disponibilizados nestas lojas material de divulgação ambiental e turística, de workshops e /ou ateliers  

ligados à temática turistico-ambiental.

CMA Turimo de Portugal € 882.186,88 CMA 2010 a 2013

Criação de um "Museu Vivo" com vista a promover a revitalização da Linha do Vouga e do " Vouguinha", e , 

consequentemente, da povoação de Sernada do Vouga, a revitalização do Museu Ferroviário de Macinhata 

do vouga, Potenciação a médio/longo da transformação da Linha do Vouga, uma solução mista 

turística/ligeira de passageiros, Reforço do caráter turístico do concelho de Águeda, com base na ferrovia e 

no conceito de Sernada "Porta Norte" de Águeda.

CMA; REFER; 

CP; EMEF
TP € 1.000.000,00 CMA; REFER 2012

Definição e implementação de percursos e trilhos pedonais de interesse turistico-ambiental no concelho; 

Implementação de uma rede de pistas cicláveis na cidade de Águeda com vista a requalificar 

urbanisticamente a cidade e a promover a utilização da bicicleta como meio de transporte alternativo e ludico-

recreativo; Implementação de outros projectos de mobilidade suave

CMA € 1.321.228,91 CMA QCA IV 2009 a 2011

Inclui as seguintes medidas: Eliminação de barreiras existentes ao longo do Rio Águeda que provocam a 

retenção das águas e o regolfo das mesmas, nomeadamente através do alargamento das secções de vazão 

das pontes sobre o rio (Águeda, Óis da Ribeira e Caminho de Ferro), construção de estações elevatórias 

para bombagem de água, construção de guardas opacas e ainda desassoreamento e limpeza do rio; Canal 

do Rio Águeda; Construção de um canal alternativo ao Rio Águeda junto à cidade (by-pass), o qual permitirá, 

por um lado, o impacto das cheias sobre a zona ribeirinha,e por outro, a requalificação paisagística da zona 

da várzea com a utilização do mesmo para a pratica de desportos náuticos junto à cidade; Construção da 

Barragem da Redonda com vista ao aproveitamento hídrico para abastecimento de água e para o controlo 

das cheias

CMA; INAG
INAG; CCDR-C, ARH, Agência Portuguesa do Ambiente, 

REFER
€ 1.606.425,80 CMA QCA IV 2009 a 2020

Construção de um Açude Insuflável na zona a poente da ponte de Águeda, junto ao edifício da Junta 

Nacional dos Vinhos, com vista a manter o caudal do rio durante a época estival e a possibilitar a criação de 

um espelho de água durante todo o ano. Este será ancorado no fundo do rio e terá um sistema de 

insuflagem que permitirá controlar o espelho de água automaticamente, não trazendo, pela sua natureza 

construtiva, qualquer impacte negativo para o local.

CMA INAG € 1.913.588,71 CMA QCA IV 2011

O Plano de Educação Ambiental permitirá não só diagnóstico da situação de referência, como a estruturação 

de uma abordagem estratégica e integrada através da participação de diversos agentes e sectores da 

sociedade, a implementação e monitorização de objectivos, metas e acções que visam a melhoria contínua 

do desempenho ambiental na Pateira. Os diversos temas (água, ar, resíduos, sustentabilidade, conservação 

e preservação da natureza, poluição, entre outros) serão trabalhados de acordo com os objectivos definidos 

para cada sector. O projecto será acompanhado por uma publicação das “Boas práticas ambientais para o 

concelho de Águeda”.

CMA
Ministério da Educação, DREC, Escolas, CCDR.C, Juntas 

de Freguesia, empresas privadas, ONG’s.
€ 200.000,00 CMA QREN 2012 a 2013

PROMOTORA EVENTUAIS PARCERIAS TOTAL

FONTES POTENCIAIS DE 

FINANCIAMENTO

Requalificação das praias fluviais

Requalificação do Parque Ribeirinho 

Margem Norte do Rio Águeda
Ver Coesão Social

PROJECTO / ACÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ACÇÃO

ENTIDADES ESTIMATIVA DE CUSTOS

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO

Requalificação do Parque Ribeirinho 

Margem Sul do Rio Águeda
Ver Coesão Social

LITA´S ( Águeda;Espinhel(2); Sernada; 

Macieira de Alcôba; Óis da Ribeira(3))

Projecto Sernada Museu Vivo - projecto de 

requalificação do espaço público 

Agenda 21 Local Ver Coesão Social

Rede de Mobilidade Suave

Acções de Controle de Cheias

Criação de açude

Plano de Educação Ambiental

Quadro 22 (cont.) – Programa de Execução e Financiamento 
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IV - REVITALIZAÇÃO AGRÍCOLA

Projecto de emparcelamente de propriedades da várzea do Rio Águeda com vista à sua reorganização e 

redistribuição pelos proprietários com o objectivo de aumentar a propriedade agrícola e rentabilizar as 

infraestruturas de apio a esta actividade.

Cooperativa 

Agrícola de 

Águeda

CMA; Agricultores; Proprietários
Não envolve 

fundos da CMA
QCA IV  -

Projecto de emparcelamente de propriedades da várzea do Rio Vouga com vista à sua reorganização e 

redistribuição pelos proprietários com o objectivo de aumentar a propriedade agrícola e rentabilizar as 

infraestruturas de apio a esta actividade.

Cooperativa 

Agrícola de 

Águeda

CMA; Agricultores; Proprietários
Não envolve 

fundos da CMA
QCA IV  -

Criação mercado destinado a comercializar produtos de caracter biológico produzidos no concelho CMA
Produtores de produtos biológicos locais; Agricultores; 

(entre outros)
(4) 2013

 Criação de plataforma / espaço logístico de apoio aos transportes de mercadorias e comercialização de 

produtos agrícolas e florestais do concelho, com vista à coordenação de transportes, produtos 

manufacturados e matérias-primas. Poderá assumir também mais competências, como, por exemplo, a 

promoção de um marketing directo às empresas associadas através de espaços de publicidade dos meios 

de transporte.

CMA
Produtores Florestais e Associações de Produtores 

Florestais
(4) 2013 a 2020

Conjunto de projectos com vista ao reforço da coesão social e com enquadramento nas estratégias definidas 

pela Revisão do PDM
CMA

APA; CCDR-C; ME; Universidades; Produtores de resíduos 

da construção e demolição
(4) CMA QCA IV 2009 a 2020

Construção de Rede de Mini-Hidricas e Barragens para produção de energia com a redução da dependência 

da rede eléctrica nacional
CMA ARH (4) CMA 2009 a 2020

Recolha de Biogás produzido pela decomposição dos resíduos orgânicos (RSU, resíduos florestais, resíduos 

agro-pecuários, entre outros) com vista ao aproveitamento energético dos mesmos.
CMA

APA; CCDR-C; Universidades; Produtores de resíduos da 

construção e demolição
(4) CMA QCA IV 2011 a 2020

No âmbito da optimização do sistema de recolha e valorização de resíduos é criada uma rede municipal que 

visa não só a sensibilização do produtor de resíduos para os "5R" como também para a utilização do resíduo 

produzido como sub-produto promovendo o seu aproveitamento económico e ciclo de vida.

CMA
APA; CCDR-C; ME; Universidades, Empresas e suas 

Associações; 
(4) CMA QCA IV 2009 a 2015

Criação de uma área de recepção de residuos de demolição e construção produzidos no concelho (com 

eventual extenção a outros concelhos) com vista ao correcto encaminhamento e aproveitamento dos 

mesmos.

CMA
APA; CCDR-C; Universidades; Produtores de resíduos da 

construção e demolição
(4) CMA QCA IV 2012 a 2013

Criação de uma área de recepção de resíduos orgânicos e respectiva compostagem para produção de 

composto rico em nutrientes e minerais para enriquecimento de terrenos agrícolas, florestais e jardins, onde 

será instalado um sistema de captação e valorização do biogás resultante (um subproduto natural do 

processo de compostagem). Este centro terá ainda uma plataforma física e um suporte humano cujo 

objectivo será de formar e sensibilizar para a prática da compostagem doméstica, nomeadamente através de 

workshops, acções de formação, trabalho de investigação e produção de materiais educativos.

CMA
Municípios Vizinhos, Agência Portuguesa do Ambiente, 

Empresas de Transformação de Resíduos
€ 500.000,00 CMA QCA IV 2013

Criação de um local específico para a deposição de resíduos cuja composição permita a sua reutilização, 

mas que face à sua quantidade ou dimensão se tornam difíceis de depositar nos locais habituais de recolha, 

como os ecopontos, evitando a sua deposição/eliminação em locais menos apropriados, e cuja área rondará 

os 4 000 m2. Este espaço poderá ser de génese intermunicipal numa perspectiva de redução de custos de 

execução e manutenção do mesmo. 

CMA

Empresas de Reciclagem, Municípios vizinhos (Albergaria-

a-Velha, Oliveira do Bairro), Associações ambientais, 

Agência Portuguesa do Ambiente

€ 500.000,00 CMA QCA IV 2010 a 2015

Assenta num processo estruturado de cooperação entre municípios, entidades públicas e entidades privadas 

que se propõem elaborar e implementar em comum um Programa Estratégico de desenvolvimento urbano 

centrado nos factores territoriais de competitividade e inovação e onde o concelho de Águeda surge com um 

projecto-piloto de eficiência hídrica,projecto-piloto de eficiência energética.

Região de 

Aveiro

Região de Aveiro; Município do Baixo Vouga; Universidade 

de Aveiro; AIDA; Inovaria; Portugal Telecom Inovação SA; 

Santa Casa da Misericórdia de Ovar; SimRia; Hospital 

Distrital de Aveiro; Instituto de Educação e Cidadania; 

Fundação João Jacinto de Magalhães

€ 163.250,00
CMA e demais 

parceiros
QCA IV 2011 a 2013

ESTIMATIVA DE CUSTOS

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO

PROMOTORA EVENTUAIS PARCERIAS TOTAL

FONTES POTENCIAIS DE 

FINANCIAMENTO

Emparcelamento Agrícola do Rio Águeda

PROJECTO / ACÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ACÇÃO

ENTIDADES

Emparcelamento Agrícola do Rio Águeda

Mercado de Produtos Biológicos

Centro Logístico Agrícola e Florestal

LITA´S Ver Revitalização Ambiental

V - ENERGIA

Projectos para a promoção e eficiência 

energética

Rede de Mini-hidricas

Ecocentro de Águeda

RUC&I - Redes Urbanas para a sociedade 

do conhecimento

Sistema integrado de Biogás

RIRPA - Rede Interna de Reciclagem e 

Produção Ambiental

Parque de Resíduos Demolição e 

Construção

Centro de Compostagem

Quadro 22 (cont.) – Programa de Execução e Financiamento 
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CMA OUTRAS

Criação de um espaço de grande dimensão e de referência arquitectónica para albergar colecções de obras 

de arte contemporâneas nacional, desde a pintura à escultura, assim como expor espólios privados diversos 

da tradição concelhia. O centro terá ainda incluída uma área destinada à realização de cursos e workshops, 

nas mais diversas áreas, que poderão ter como base de trabalho as obras de arte e as exposições que se 

forem realizando neste espaço. Permitirá ainda desenvolver acções de sensibilização para a arte destinadas 

aos mais jovens e aos jovens da terceira idade com cursos específicos para cada faixa etária.

CMA

Grupos Financeiros; Ministério da Cultura; Escolas de 

Artes; Associações Culturais e Artísticas; Universidades 

entre outras

€ 2.912.330,00 CMA QCA IV 2013

O projecto contempla a recuperação e reconversão do actual pavilhão do GICA que se localiza na zona 

Baixa da Cidade, junto ao Largo 1º de Maio, e que é um dos elementos desportivos mais emblemáticos da 

cidade, dotando-o de modernas condições para a prática do deporto, quer para modalidades amadores 

(sendo que já hoje é utilizado para estas funções), quer para modalidades profissionais (inclusivamente em 

termos de desportos motorizados indoor de duas rodas).Os objectivos para esta intervenção são diversos, 

passando pela valorização de um equipamento desportivo já existente e que desempenha um papel 

fundamental para a pratica desportiva na cidade (inclusivamente para os mais jovens), até à criação de um 

espaço moderno e multifuncional que possa receber as mais variadas provas desportivas a nível nacional, e, 

até mesmo internacional (por exemplo em complemento ao Campeonato Mundial de Motocross), com 

condições óptimas para equipas e espectadores.

CMA
GICA - Ginásio Clube de Águeda; Secretária de Estado do 

Desporto
€ 2.018.999,88 CMA QCA IV 2012

Alteração dos usos e qualificação da área envolvente à Casa do Adro, com a sua respectiva arborização e 

dotação de mobiliário urbano, com o ordenamento do estacionamento que aí se efectua e com uma ligação 

aérea entre o jardim fronteiro e o Parque da Alta Vila, tendo ainda a possibilidade de ser executado o 

ascensor de ligação à Zona Baixa da Cidade.

CMA € 100.000,00 CMA QCA IV  -

Desta iniciativa decorrerá a requalificação do eixo principal da zona alta da cidade, com a alteração do 

pavimento e do mobiliário urbano da Praça do Município eliminando, o efeito de deserto que actualmente 

apresenta, dando uma maior dignidade ao próprio edifício dos Paços do Concelho, a alteração dos sentidos 

de circulação na Av. Eugénio Ribeiro e criação de uma zona de circulação mista, alteração do 

estacionamento, rearborização e criação de mais espaços verdes e de lazer (com o elemento água), os 

quais se prolongarão até ao Largo Dr. Breda, sob o qual se efectuará um parque de estacionamento público 

que servirá toda esta zona e as lojas aí existentes.

CMA Comerciantes
CMA e demais 

parceiros
QCA IV

Reconversão da placa central da avenida com a eliminação das árvores existentes (aumentando o campo 

visual e dando uma maior dignidade ao edifício do tribunal) e com a deslocação da placa para uma das 

margens da avenida, formando um grande espaço de circulação que deverá ser dotado de novo mobiliário 

urbano e que possibilitará a estadia do peão, favorecendo o seu acesso aos espaços comerciais existentes. 

Por outro lado, esta alteração ajudará a colmatar a falta de estacionamento existente no local, já que 

permitirá criar um número significativo de lugares neste local.

CMA CMA QCA IV

Implementação de projectos de recuperação dos principais e estruturantes espaços públicos do concelho CMA CMA QCA IV

ENTIDADES ESTIMATIVA DE CUSTOS

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO

PROMOTORA EVENTUAIS PARCERIAS TOTAL

FONTES POTENCIAIS DE 

FINANCIAMENTO

€ 2.389.999,99 2011 a 2012

VI - REVITALIZAÇÃO DO MODELO TERRITORIAL

PROJECTO / ACÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ACÇÃO

Centros Educativos Ver Coesão Social

Criação de Centro de Artes

Espaço CIDADE Ver Coesão Social

Espaço Multifunções de Águeda

Incubadora Cultura de Águeda e Marca Ver Coesão Social

Projecto de Intervenção do Sítio do Rio 

Vouga
Ver Revitalização Ambiental

Projecto Sernada Museu Vivo - projecto de 

requalificação do espaço público 
Ver Revitalização Ambiental

Rede WI-FI / wimax Ver Coesão Social

Requalificação da Avenida Eugénio Ribeiro 

incluindo a execução do parque de 

estacionamento (entre a Câmara Municipal e 

a Escola Secundária Marques Castilho)

Requalificação da Envolvente à Casa do 

Adro

Requalificação da Rua Fernando Caldeira

Requalificação do Espaço Público do Centro 

da Cidade

Quadro 22 (cont.) – Programa de Execução e Financiamento 
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CMA OUTRAS

Construção, em dois pontos da cidade, de ligações mecanizadas para permitir a mais fácil mobilidade do 

munícipes ou dos visitantes, com base na criação de escadas rolantes ao ar livre (com sistemas 

ascensionais para bicicletas e pessoas de mobilidade condicionada) e ainda de elementos ascensionais 

(como elevadores ao ar livre). Estes deverão ficar localizados preferencialmente entre a Rua Luís de 

Camões e a Capela do Adro e entre a Av. 25 de Abril e a Av. Eugénio Ribeiro.

CMA Associações de comerciantes - ACOAG € 1.000.000,00 CMA QCA IV 2013 a 2015

O projecto visa a rearborização e a redefinição dos equipamentos existentes no Jardim, efectuando 

alterações aos elementos arquitectónicos e paisagísticos dissonantes, contemplando simultaneamente a 

criação de algum estacionamento de apoio e a reconversão de uso da antiga casa de chá existente para um 

laboratório de ideias sobre Águeda.

CMA € 139.877,66 CMA QCA IV 2011

Recuperação e requalificação do Largo 1º de Maio, com a implementação de estruturas sombreadoras e de 

equipamentos aptos a albergar diversas funções ludico-recreativas de apoio e promoção do largo (I.S. 

Público+Posto Informativo, bares, cafés,restauração entre outros), que permitirão um maior contacto com o 

rio, e também a dinamização de toda a zona envolvente e sua a animação nocturna.

CMA INAG; CCDR-C € 905.031,52 CMA QCA IV 2012

O Parque de Alta Vila é um espaço público/verde por excelência da cidade de Águeda e o maior existente. A 

sua requalificação passará por diversos aspectos de índole diferenciada. Será necessária a requalificação e 

devida catalogação do coberto vegetal, a sua iluminação nocturna, o estabelecimento de percursos pedonais 

e cicláveis, a inserção de equipamentos diversos no interior do mesmo, com especial relevo para o futuro 

Albergue Cultural, a localizar na antiga casa senhorial, e que contribuirá para a animação e revitalização do 

Parque.

CMA Ministério da Cultura; IGESPAR € 637.749,74 CMA QCA IV 2012 a 2013

Requalificação da pista de motocross por forma a dotá-la das melhores infra-estruturas necessárias para a 

realização de provas mundiais, com a criação de novos edifícios de apoio às equipas/elementos 

técnicos/pilotos, construção de espaços de lazer (parque de campismo e espaços verdes) e novos acessos 

ao público em geral, assim bem como às destinadas à restauração e ainda a criação de um centro de 

conferências/imprensa para os eventos internacionais. Pretende-se construir novas pistas para a prática de 

Kart, Kartcross, Supercross, entre outras, alargando o leque de ofertas da pista.

CMA; Ginásio 

Clube de 

Águeda

Secretária de Estado do Desporto; Grupos Financeiros; 

Empresas das Duas Rodas
€ 2.300.000,00 CMA QCA IV 2015

Criação de um espaço de pequena/média dimensão destinado a substituir a actual Central de Camionagem, 

para ser utilizado pela rede de transportes públicos local e supra-municipal, com ligação à linha de caminho 

de ferro (e, de futuro, ao eventual metro de superfície) e que permita um melhor acolhimento para os 

passageiros.

CMA REFER, Direcção Geral de Transportes € 600.000,00 CMA QCA IV
sem data 

prevista

PROMOTORA EVENTUAIS PARCERIAS TOTAL

FONTES POTENCIAIS DE 

FINANCIAMENTO

DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ACÇÃO

ENTIDADES ESTIMATIVA DE CUSTOS

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO

Requalificação das Acessibilidades Verticais 

da Cidade de Águeda (ligação Zona Baixa à 

Zona Alta)

PROJECTO / ACÇÃO

VI - REVITALIZAÇÃO DO MODELO TERRITORIAL

Requalificação do Jardim Conde Sucena

Requalificação do Largo 1º de Maio

Requalificação do Parque de Alta Vila

Requalificação do Parque Ribeirinho  

Margem Norte do Rio Águeda
Ver Revitalização Ambiental

Requalificação do Parque Ribeirinho  

Margem Sul do Rio Águeda
Ver Revitalização Ambiental

Acções de Controle de Cheias Ver Revitalização Ambiental

Rede de Mobilidade Suave Ver Revitalização Ambiental

Pista Internacional do Casarão 

(Crossódromo)

Centro Coordenador de Transportes

Quadro 22 (cont.) – Programa de Execução e Financiamento 
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CMA OUTRAS

Transformação do aeródromo de Águeda com o alargamento e aumento de extensão da actual pista, assim 

como construção de novos edifícios de apoio (administrativos e técnicos), para permitir a aterragem de 

jactos de carreiras regionais e jactos privados e ainda os maiores aviões de combate a incêndios florestais, 

ficando preparado para a aterragem através de instrumentação. Terá ainda acoplado um heliporto.

CMA Empresas de Aeronáutica, INA, Empresas Privadas € 10.000.000,00 CMA QCA IV 2015 a 2020

Conclusão dos sistemas de drenagem de águas residuais (que actualmente se situam nos 63% de cobertura 

da população) com uma cada vez maior condução das mesmas para o interceptor do Baixo Vouga da 

SIMRia. Conclusão do sistema de abastecimento de água (actualmente com 93% de cobertura), sobretudo 

às freguesias mais interiores, quer através da extensão da rede pública, quer através da criação de sistemas 

individuais de abastecimento, e ainda pela criação de novos furos para melhoria do abastecimento. Eventual 

criação de uma Barragem (Redonda) para abastecimento e venda de água aos municípios vizinhos.

Águas de 

Portugal
CMA € 27.500.000,00 CMA QCA IV

 Depende do 

plano da ADRA

Prover a construção da rede de drenagem de águas pluviais nos espaços urbanizados de tipo 1 e 2 CMA € 22.000.000,00 CMA 2009 a 2020

Transformação da Linha do Vouga numa sistema de metro de superfície ligeiro que permitia numa primeira 

fase, a ligação entre Águeda e Aveiro, e numa segunda fase, entre Águeda e Espinho, com o 

aproveitamento do canal actual da linha.

REFER Câmara Municipal de Águeda; Câmara Municipal de Aveiro € 62.500.000,00 REFER QCA IV 2010 a 2020

Execução de intervenções de encerramento ou melhoramento das passagens de nível do concelho, 

incluindo no primeiro caso todas a execução de todas as obras necessárias ao restabelecimento de acessos. 

Esta acção inclui a construção de um via em tunel sob a linha do caminho de ferro, na passagem de nivel 

das Carmeleiras na localidade de Paredes, com vista ao encerramento da passagem de nível existente.

CMA; REFER Câmara Municipal de Águeda € 520.000,00 CMA; REFER QCA IV 2009 a 2020

Conclusão da variante alternativa à E.N. 333, entre a zona de Recardães e a Ponte de Perrães, na zona da 

Pateira de Fermentelos (2ª fase) e entre Perrães e o nó do Mamodeiro, como alternativa à actual N333 e à 

E.N. 235 (3ª fase).

EP CMA € 7.000.000,00 EP QCA IV

Depende da 

Entidade 

Promotora

A E.N.333 é uma estrada nacional de perfil estreito e sem características urbanas, a qual se encontra 

parcialmente inserida num miolo urbano e para a qual existe já, para o troço em questão, uma alternativa 

viária. Assim, o que se pretende é dotar a via de características urbanas, conferindo-lhe passeios e 

sinalética, e se possível estacionamento, com a respectiva limpeza e arranjo da zona envolvente.

EP CMA € 1.000.000,00 EP QCA IV

Depende da 

Entidade 

Promotora

A iniciativa em causa consistirá na requalificação da E.N.1 no interior do perímetro urbano da cidade (zona 

mais consolidada) dotando-a de passeios, de estacionamento, de separador central, de zonas com pistas de 

ciclistas, iluminação adequada à função urbana e ainda efectuando a reconversão dos cruzamentos (com 

soluções de rotunda) e de sinalética horizontal e vertical adequada à circulação urbana.

EP CMA € 2.692.297,09 EP QCA IV

Depende da 

Entidade 

Promotora

PROMOTORA EVENTUAIS PARCERIAS TOTAL

FONTES POTENCIAIS DE 

FINANCIAMENTO

DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ACÇÃO

ENTIDADES ESTIMATIVA DE CUSTOS

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO

Aerodromo Municipal do Casarão

Rede de Abastecimento de Água e Rede de 

Drenagem de Águas Residuais Domésticas 

(investimento para uma taxa de cobertura de 

99% e 95% respectivamente)

PROJECTO / ACÇÃO

VI - REVITALIZAÇÃO DO MODELO TERRITORIAL

Ver Qualificação Industrial

Estradas de Portugal - Variante à E.N. 333 

(2ª e 3ª fases)

Rede de Drenagem de Águas Pluviais

Reconversão da Linha do Vouga em Metro 

de Superfície

Reconversão das passagens de nível

Estradas de Portugal - IC2/A32

Reconversão da E.N. 333 (Alto de 

Recardães e Curva do Miguel)

Reconversão da E.N.1 (nó da EN 333 e a 

rotunda da Famel)

Ver Qualificação Industrial

Estradas de Portugal - Ligação Rodoviária 

Aveiro-Águeda
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1 O valor em causa diz apenas respeito ao arranque do projecto. No futuro preve-se que venha a ser constituida uma associação com fundos próprios, financiados pelos parceiros.

2

3

4

Estes projectos dependem muito da escala, do número intervenções e dos parceiros que possam vir a envolver-se, por isso, e como os valores de estimativa de custos podem variar bastante consoante a dimensão da intervenção, podendo, por outro lado, o investimento ser, sobretudo, privado, 

optou-se por não discriminar estes valores.

Face à complexidade técnica e a abrangência dos projectos/acções, nestes casos, não seria corecta a definição de um valor de investimento/custo ficando, contudo, listados os projectos pela sua importância e necessidade de execução na procecussão da estratégia do plano

Os projectos incluidos nesta rubrica envolvem cerca de 11 municipios e  Entidades Públicas e Privadas, e outras áreas geográficas de intervenção para além da Pateira de Fermentelos, bem como outras fontes de financiamento, no entanto, neste quadro, apenas se encontram identificados os 

projectos/intervenções directamente relacionadas com o Concelho de Águeda bem como o valor do investimento que a Câmara Municipal de Águeda terá de suportar

CMA OUTRAS

A iniciativa consistirá na construção de um arruamento alternativo à E.N.1, no troço mais condicionado 

desta, que ligará a ex-E.N.230 junto ao Rio à zona do Hospital Conde Sucena, passando a poente no Parque 

de Alta Vila, iniciando-se numa área ocupada por armazéns degradados (que serão demolidos).

CMA € 370.127,00 CMA QCA IV 2013 a 2020

Execução de uma circular externa nascente à cidade que estabelecerá ligação entre as principais vias de 

acesso extramunicipal (E.N.1, E.N.333 (A25) e E.R.230 (futuro eixo de ligação Aveiro-Águeda), ligando ainda 

os três maiores espaços industriais do concelho, o Espaço Industrial E.N.1-Sul, o Espaço Industrial E.N.1-

Norte e o Espaço Industrial da Giesteira. Esta via efectuará ainda a ligação ao futuro parque empresarial do 

Casarão, parque de génese municipal e ao Aeródromo e Pista Internacional do Casarão (crossódromo) de 

Águeda, conferindo-lhes uma acessibilidade significativa.

CMA € 14.130.000,00 CMA QCA IV 2013 a 2020

Construção de uma ligação rodoviária ao Nó do Carvoeiro - A 25, como uma alternativa viária que possibilite 

um acesso rápido e fluido, por parte das populações de Valongo do Vouga e Macinhata do Vouga à A25, IP5 

e IC2, sem que seja necessário atravessar o aglomerado de Macinhata e do Beco por arruamentos sinuosos 

e de reduzidas dimensões.

CMA EP € 1.920.000,00 CMA 2013 a 2020

A iniciativa em causa passará pela requalificação de uma zona periurbana, e espaço público existente, 

através da dotação de passeios e de sinalização adequada. A redefinição dos perfis dos arruamentos 

existentes e a criação de novos arruamentos garantirá um melhor acesso às construções existentes, abrindo 

simultaneamente novos quarteirões existentes no espaço urbano, criando uma malha consistente.

CMA € 2.388.571,30 CMA QREN 2013 a 2020

Eixo rodoviário alternativo, ao arruamentos existentes, de ligação da EN1 e o centro da povoação da Trofa CMA € 920.000,00 CMA 2013 a 2020

A iniciativa baseia na construção de um eixo urbano (com aproximadamente 3 km) que atravessará a 

povoação de Aguada de Cima, tornando-se no seu principal eixo orientador de crescimento urbano futuro, 

para a zona nascente da sede de freguesia.

CMA € 1.565.070,61 CMA QCA IV 2009 a 2020

Via que se pretenda de perfil desafogado e com uma elevada fluidez, permitindo o rápido acesso entre as 

povoações da Aguieira, Arrancada e Mourisca, e seus principais pontos geradores de tráfego, e entre 

aquelas e a E.N. 1 (no seu extremo poente) e a  E.N. 333 (no seu extremo nascente).

CMA € 1.760.000,00 CMA 2013 a 2020

Implementação de uma ligação viária que se assumirá como uma alternativa ao principal arruamento de 

assequins. Arruamento este de reduzidas dimensões de margens sobreutilizadas com estacionamento de 

veículos

CMA € 897.432,00 CMA 2013 a 2020

Execução de um eixo rodoviário de ligação entre a EM 610 e a EM 605-1 e a variante de Aguada de Cima 

com vista a retirar o transito do interior da povoação de Belazaima do Chão
CMA € 960.000,00 CMA 2013 a 2020

VI - REVITALIZAÇÃO DO MODELO TERRITORIAL

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO

PROMOTORA EVENTUAIS PARCERIAS TOTAL

FONTES POTENCIAIS DE 

FINANCIAMENTO

PROJECTO / ACÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ACÇÃO

ENTIDADES ESTIMATIVA DE CUSTOS

Variante de Arrancada

Variante de Assequins

Variante de Belazaima do Chão

Ligação Carvalhal A25

Reconversão da Malha Urbana da Catraia de 

Assequins

Variante da Trofa

Variante de Aguada de Cima

Arruamentos Envolventes ao Parque de Alta 

Vila

Via de Cintura Externa de Águeda
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Para além dos projectos listados para cada linha estratégica existirá um conjunto vasto de outros que, 

pela sua dimensão, não se considera ser necessário listar no programa de execução e financiamento da 

Revisão do PDM, mas que poderão ser importantes e enquadráveis na implementação estratégica do 

Plano. Os valores apontados no Quadro 22 são indicativos, uma vez que poderão existir alterações nos 

mesmos ao longo do prazo de vigência do Plano, fruto de alterações nas tipologias e dimensões dos 

projectos/acções, e do surgimento de outros enquadráveis na estratégia do Plano. 

 

 

10. SÍNTESE 

 

Como referem Jorge Carvalho e Fernanda Paula Oliveira, “as cidades têm vindo a crescer já não apenas 

como um contínuo de edifícios e infra-estruturas, mas também de forma fragmentada e dispersa, 

espalhando-se por áreas enormes, intercalando-se com antigos assentamentos agrícolas. Estes 

encontram-se cada vez mais abandonados, à espera de uma evolução positiva da renda fundiária, 

decorrente de uma sua hipotética possibilidade construtiva” (Carvalho, Oliveira, 2003). 

 

Esta frase explicita de forma clara e concisa o estado do actual território português do qual Águeda não é 

excepção. A entrada em vigor dos PDM de primeira geração não veio melhorar esta situação, antes pelo 

contrário, estes aumentaram, com as grandes áreas urbanas e urbanizáveis, as expectativas construtivas, 

a especulação fundiária e o expandir das infra-estruturas e edificações, com custos óbvios para o erário 

público. Em Águeda, o PDM gerou situações semelhantes às descritas, embora seja, nalguns casos 

compreensível, face à imaturidade deste tipo de instrumento. No entanto, urge agora corrigir e alterar 

algumas situações decorrentes das opções que o PDM elaborado em 1995 criou sobre o território 

concelhio. O novo modelo territorial, assente nas opções estratégicas, pretende de forma simples adequar 

as suas propostas à realidade existente no terreno, contemplando preexistências e tentando efectuar uma 

classificação de uso do solo coerente, associada a um normativo que permita a potencialização do solo, 

através das actividades humanas que sobre ele podem decorrer. 

 

Simultaneamente, pretendeu-se efectuar uma coerente estruturação do solo rural, percebendo que este 

apenas poderá ser potenciado se deste advier um efectivo rendimento económico e social não fechando, 

por isso, as portas do mesmo à ocupação humana, ideia essa, que tem conduzido ao abandono das 

estruturas agrícolas e florestais com a consequente degradação das mesmas. A revisão das capacidades 
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de carga do solo, de todas as infra-estruturas presentes no território, nomeadamente do sistema viário, 

são essenciais para captar novos investimentos e criar novas dinâmicas, as quais terão sempre, no caso 

do Concelho de Águeda, que estar assentes numa nova política de solos de onde se destaca a 

componente industrial, essencial para o desenvolvimento socioeconómico do Concelho. 

 

Face ao referido, espera-se pois que a revisão do PDM, cujas linhas principais constam deste relatório, 

possam conduzir a um novo impulso para o Concelho e levem a um desenvolvimento socioeconómico e 

ambiental sustentável no tempo. Foi esse o objectivo que norteou a elaboração do Plano, e é esse que se 

pretende ver cumprido. 
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