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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 2/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2015 

 

 

---------Aos seis dias de fevereiro de dois mil e quinze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL 

NADAIS RESENDE FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores JORGE 

HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, MARIA PAULA DA GRACA CARDOSO, 

ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA, 

JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE, EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS-------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS.----------- 

---------Eram dezanove horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta 

a reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ---------------------------------------------- 

---------RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO DE INSTALAÇÃO DE 

EMPRESAS E PROPOSTA DE REDUÇÃO DO PREÇO DE VENDA DE LOTES 

TERRENOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------SAKTHI PORTUGAL-------------------------------------------------------------------------- 

----------Presente, a seguir, uma proposta apresentada a propósito da intenção da 

empresa Sakthi Portugal vir a construir uma nova unidade de produção de componentes 

para o setor automóvel (travões, suspensões, direção, transmissão e motores), 

associada a um conjunto vasto de outras valências, nomeadamente ao nível da 

investigação, o que, dadas as negociações encetadas poderá vir a ocorrer no concelho 

de Águeda.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Tendo em conta a importância do investimento, bem patente nos dados contidos 

no processo, a Câmara é de opinião de que o mesmo tem condições para ser 

reconhecido como de interesse público, com base nas alíneas a), c) e d) do artigo 17.º 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal (publicado pelo Aviso n.º 3341/2012, DR 2.ª 

Série, n.º 44, de 1 de março de 2012), uma vez que o investimento cumpre as condições 

previstas nas mesmas, mormente: ----------------------------------------------------------------------- 

--------1. Revela-se como um investimento com elevado caráter inovador face ao tipo 

de produto que desenvolve para o setor automóvel, o qual está em constante 

mutação, e ao facto de se pretender implantar um polo de investigação em conjunto 

com as universidades portuguesas e espanholas, o que vai de encontro ao definido 

na alínea a) do referido artigo; ------------------------------------------------------------------------ 
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---------2. Cria, na primeira fase, entre 120 e 200 postos de trabalho diretos, podendo 

atingir os 1500 na segunda fase, número significativo para uma unidade industrial, e 

importante no contexto do desemprego ao nível nacional e local, indo assim de 

encontro ao referido na alínea c) do referido artigo; -------------------------------------------- 

-------3. Implica um investimento, numa primeira fase, de cerca de 25.000.000€ 

(atingindo 40.000.000,00€ numa segunda fase), o que ultrapassa o previsto na 

alínea d) do referido artigo (5.000.000,00€). ------------------------------------------------------ 

-------- Tudo considerado, a Câmara deliberou, por unanimidade, com base nas 

alíneas i) do n.º 1 do artigo 25.º, g) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, aprovar a proposta que foi presente, no sentido de promover a 

instalação desta unidade fabril no Parque Empresarial do Casarão, e colocar  à 

aprovação da Assembleia Municipal, o reconhecimento do Interesse Público da 

iniciativa, de acordo com previsto no artigo 17.º do Regulamento do PDM, para que, 

feito isto, aprove o preço de venda de  terreno necessário para a instalação a 

1,00€/m2, de forma cumprir as condições exigidas para a instalação do investimento 

em Águeda (proposta 65/15).-------------------------------------------------------------------------- 

----------TRIANGLE'S ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Seguidamente, ao tomar conhecimento de uma parceria a celebrar entre as 

empresas Rodi, Miranda & Irmão e Ciclo Fapril (com a criação de uma nova 

empresa designada Triangle´s), que pretende implementar em Águeda uma unidade 

de fabrico de quadros de bicicleta em alumínio, a qual, pelos seus novos métodos de 

produção, se irá assumir como um projeto inovador, não apenas em Portugal, mas 

também na Europa, e irá permitir suprir uma necessidade atual no que a este tipo de 

componente diz respeito no continente europeu, face à atual dominância do 

mercado asiático, com todos os problemas daí inerentes, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta que foi presente, com vista a promover a 

instalação desta nova empresa no Parque Empresarial do Casarão, e submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento do interesse público deste 

empreendimento, de acordo com previsto no artigo 17.º do Regulamento do PDM e 

a aprovação, de acordo com o artigo 9.º do Regulamento de Venda de Lotes do 

PEC-Águeda, do preço de venda de terreno necessário à instalação, a 1,00€/m2, de 

forma a tornar o investimento inicial da empresa mais reduzido e criar melhores 

condições para a sua instalação no concelho de Águeda (proposta 66/15). ------------- 

----------Mais foi deliberado, também por unanimidade, relativamente a este assunto, 

assumir o compromisso de que propostas idênticas, que surjam no futuro, sejam 
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analisadas nos mesmos termos da presente proposta.----------------------------------------- 

Eram vinte horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Cristina 

Martins Tomás, técnica superior, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. 

Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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