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 1. INTRODUÇÃO 
 
O Parque Empresarial do Casarão – Águeda (PEC-Águeda), surge como o primeiro Parque 
Empresarial de génese municipal do concelho de Águeda, um dos mais industrializados do país, 
dando cobro a uma expetativa com mais de 30 anos na sua criação. Na realidade, um dos 
principais objetivos de construção do Parque passava pelo combate à especulação fundiária 
verificada nas últimas décadas no município de Águeda e à consequente perda de investimento 
interno e externo registado no concelho, fruto, em grande parte dessa mesma especulação. 
Para a construção do Parque foi necessário proceder à elaboração de um Plano de Pormenor 
(PP), de nome homónimo, o qual foi aprovado pela Assembleia Municipal de Águeda em 26 de 
fevereiro de 2010, tendo sido publicada a sua aprovação através do Aviso n.º 6737/2010 do 
Diário da República, 2.ª Série – n.º 64, de 1 de abril de 2010. 
Este PP foi ainda alvo de alteração por adaptação em 2012, referente à alteração pontual da 
área de implantação da parcela 13, publicada através do Aviso n.º 1731/2012, constante no 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 25, de 3 de fevereiro de 2012, tendo também tido uma 
Declaração de Retificação n.º 737/2012 publicada em Diário da República, 2.ª série, n.º 110, de 
6 de junho de 2012, referente à alteração do índice de impermeabilização do Plano. 
Verifica-se, 9 anos após o início deste processo, que a 1ª fase do Parque foi um sucesso no que 
diz respeito aos seus objetivos, apresentando atualmente um grau de comprometimento dos 
lotes de quase 100%. Na realidade, hoje assiste-se no PEC a uma instalação significativa de 
empresas de cariz internacional, sobretudo do setor automóvel e das duas rodas, setores estes 
com grande tradição no concelho, registando-se um fluxo contínuo de interessados aos quais 
importa dar resposta. Para tal, torna-se necessário proceder à ampliação do PEC-Águeda para 
o adaptar aas desafios que estão a surgir no concelho de Águeda. 
É neste contexto que surge a Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda, cujo procedimento 
se iniciou com a publicação do Aviso n.º 2072/2016, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 35, de 
19 de fevereiro, o qual teve uma posterior publicação, através do Aviso n.º 13688/16, do Diário 
da República, 2.ª Série, de 07 de novembro, onde foi publicada a deliberação do Executivo 
Municipal de alteração da designação para Revisão e Ampliação do PP e a sua sujeição a 
Avaliação Ambiental, ao abrigo do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, e do Decreto-Lei nº 
80/2015, de 14 de maio. 
De referir ainda que o Plano de Pormenor foi sujeito a duas suspensões parciais e publicação de 
respetivas medidas preventivas. Uma das mesmas1 resultou da necessidade de implementar 
parcialmente na área afeta ao mesmo o projeto Butterfly da Sakthi Portugal SP21, SA, 
                                                      
1 Esta suspensão parcial e o lançamento de medidas preventivas foram aprovadas pela Assembleia Municipal de Águeda 
de 26 de junho de 2015, e publicadas através do Aviso nº 7961/2015, no Diário da República, 2ª série, nº 139, de 20 de julho. 
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investimento este reconhecido como de Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal 
de Águeda, e cumulativamente como projeto PIN+ (Projeto de Potencial Interesse Nacional), 
pelo Governo Português. A segunda suspensão parcial2 resultou da necessidade de instalação 
de uma nova unidade de produção ligada à transformação de alumínio para componentes 
para o setor automóvel da Ciclo-Fapril, SA.  
Como tal, o presente documento apresenta o Relatório Ambiental (RA preliminar) da Avaliação 
Ambiental Estratégica (AAE) da Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial do Casarão – Águeda e visa “identificar, descrever e avaliar os eventuais efeitos no 
ambiente resultantes da aplicação do mesmo, as suas alternativas razoáveis que tenham em 
conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial” (n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
232/2007, de 15 de junho). Este Relatório permitirá integrar e articular as orientações 
estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional, regional e local, 
englobando nas suas estratégias e objetivos as considerações ambientais, sociais e económicas 
de índole sustentável. As mesmas, consideradas na elaboração da Revisão e Ampliação do 
Plano do PEC-Águeda, constituíram um documento de apoio, servindo de base à tomada de 
decisões no âmbito do PEC. 
O presente RA reúne as considerações emitidas pelas entidades com responsabilidades 
ambientais específicas (ERAE) na definição do âmbito, solicitadas sobre o Relatório de Fatores 
Críticos de Decisão (RFCD), assim como o resultado dos pareceres emitidos no âmbito da 
Conferência Procedimental realizada a 9 de Março de 2017, conforme se encontram 
constantes no anexo I. Neste contexto, o presente RA contém, conforme definido no artigo 6.º 
do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho: 

a) uma descrição geral do conteúdo, dos principais objetivos do plano e das suas 
relações com outros planos e programas pertinentes; 
b) as características ambientais das zonas suscetíveis de serem significativamente 
afectadas, os aspetos pertinentes do estado atual do ambiente e a sua provável 
evolução se não for aplicado o plano ou programa; 
c) os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa incluindo, em 
particular, os relacionados com todas as zonas de especial importância ambiental, 
designadamente as abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na 
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; 
d) Os objetivos de proteção ambiental estabelecidos a nível internacional, comunitário 
ou nacional que sejam pertinentes para o plano ou programa e a forma como estes 
objetivos e todas as outras considerações ambientais foram tomadas em consideração 
durante a sua preparação;                                                       

2 Publicada através do Aviso nº 6084/2016, do Diário da República nº 247, de 27 de dezembro. 
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e) Os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação do plano ou 
do programa, incluindo os efeitos secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, 
médio e longo prazos, permanentes e temporários, positivos e negativos, considerando 
questões como a biodiversidade, a população, a saúde humana, a fauna, a flora, o 
solo, a água, a atmosfera, os fatores climáticos, os bens materiais, o património cultural, 
incluindo o património arquitetónico e arqueológico, a paisagem e a interrelação entre 
os factores supracitados; 
f) As medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar quaisquer 
efeitos adversos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano ou 
programa; 
g) Um resumo das razões que justificam as alternativas escolhidas e uma descrição do 
modo como se procedeu à avaliação, incluindo todas as dificuldades encontradas na 
recolha das informações necessárias; 
h) Uma descrição das medidas de controlo previstas; 
i) Um Resumo Não Técnico das informações referidas nas alíneas anteriores; 
j) Constam ainda a Bibliografia e os Anexos (aí se encontram reunidos os pareceres das 
entidades). 

No capítulo seguinte, serão identificados os objetivos e metodologia que assistiram à 
elaboração da presente AAE, devidamente descriminados a articulados entre si. 
 
2. OBJETIVOS E METODOLOGIA 
 
Conforme Egler, o uso da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) foi fortemente apoiado por 
vários especialistas3 e organizações internacionais4, procurando superar algumas das 
dificuldades referentes ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Se esta última 
incide essencialmente sobre a fase de projeto, a AAE representa, numa simples definição, o 
processo de avaliação das políticas, planos e programas. 
A Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda enquadra-se, por se tratar de um parque 
empresarial, no âmbito da alínea a) do n.º 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro – AIA, pelo que está obrigada legalmente a proceder a AAE, por força do n.º 1 do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. 

                                                      
3 Thérivel & Partidário, 1996; Lee & Hughes, 1995; Sheate & Cemy, 1993; Lee & Walsh, 1992; Wood & Dejeddour, 1992; Thérivel 
et al, 1992; e Sadler & Verheem, 1996. 
4 Economic Commission for Europe, 1992; World Bank, 1993; Commission of the European Communities, 1993. 
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Estabelece ainda o RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, no seu artigo 
78.º, que os PP são objeto de avaliação ambiental nos casos em que consistam enquadramento 
para aprovação de projetos sujeitos a avaliação de impacto ambiental, como é o caso da 
presente revisão e ampliação. 
Enquanto um “instrumento de avaliação de impactes de natureza estratégica” (IDAD, 2006), a 
AAE possui objetivos delineados na Diretiva 2001/41/CE, de 21 de julho, que poderão contribuir 
para: 

a) Assegurar uma visão estratégica e uma perspetiva alargada em relação às questões 
ambientais, num quadro de sustentabilidade; 

b) Assegurar a integração das questões ambientais no processo de decisão, enquanto as 
opções estão em discussão; 

c) Auxiliar na identificação, seleção e justificação de opções ganhadoras (win-win) face 
aos objetivos de ambiente e desenvolvimento; 

d) Detetar problemas e oportunidades estratégicas, sugerir programas de gestão 
monitorização, e monitorização estratégica; 

e) Assegurar processos participados e transparentes, que envolvam todos os agentes 
relevantes; 

f) Produzir contextos de desenvolvimento mais adequados e futuras propostas de 
desenvolvimento. 

Observando a Diretiva 2001/42/CE, no seu 1.º artigo, constata-se que o objetivo de uma AAE 
passa por “estabelecer um nível elevado de proteção do ambiente e contribuir para a 
integração das considerações ambientais na preparação e aprovação de planos e programas, 
com vista a promover um desenvolvimento sustentável”. 
Assim, na sequência dos objetivos estabelecidos para a AAE, esta influenciou a decisão sobre a 
forma da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda, procurando que se mantenha a linha 
orientadora constante do processo inicial sobre o PP do PEC-Águeda, sobre soluções que 
potenciem efeitos ambientais positivos de natureza estratégica, em detrimento de soluções que 
comportam efeitos ambientais negativos. 
No que à implementação e monitorização estratégica da ampliação do PEC-Águeda se refere, 
apresentam-se recomendações que asseguram uma adequada integração de objetivos de 
natureza ambiental. 
Desta forma, decorrida a 1.ª fase do processo de AAE com a definição dos Fatores Críticos de 
Decisão (FCD), a elaboração do respetivo Relatório (RFCD) e consulta às ERAE, inicia-se agora a 
2.ª fase deste processo (conforme apresentado no quadro 1). Entre outros aspetos, nesta fase de 
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elaboração do Relatório Ambiental preliminar, avalia-se a situação existente e as tendências de 
evolução sem Plano. Tal como aquando da AAE do PP do PEC-Águeda, em 2009, a avaliação 
estratégica de impactes será realizada recorrendo basicamente a técnicas descritivas e, 
sempre que possível, de forma a prever: 

 Tipo de ocorrência – direta ou indireta; 
 Probabilidade de ocorrência – provável, improvável ou de probabilidade desconhecida; 
 Duração – temporária ou permanente; 
 Magnitude – reduzida, média ou elevada; 
 Grau de significância – pouco significativo, significativo ou muito significativo; 
 Reversibilidade – reversível ou irreversível; 
 Desfasamento no tempo – imediato, de médio prazo ou de longo prazo; 
 Âmbito espacial – local, regional ou nacional. 

 
Fases AAE Formas de Participação Entidades Períodos de Consulta 

Fase 1 Estabelecimento do 
âmbito de avaliação e 

dos FCD 

Consulta dirigida a 
entidades com 
competências 

ambientais específicas 
APA/ARHC, CCDRC, 

ICNF, ARSC 20 dias 

Elaboração do RA (preliminar) 

Fase 2 Análise e Avaliação do 
Relatório Ambiental (RA) 

Consulta dirigida a entidades com 
competências 

ambientais específicas 
APA/ARHC, CCDRC, 

ICNF, ARSC 30 dias 

Disponibilização do RA 
para consulta pública Público em Geral 30 dias 

Elaboração e disponibilização do RA final e DA 

Fase 3 Seguimento 

Disponibilização da Declaração Ambiental APA e Público em geral 

Disponibilização dos resultados do controlo 
efetuado sobre as 

medidas previstas na 
Declaração Ambiental na Internet 

APA 
Público em geral 

(disponibilizado 
anualmente) 

 
Quadro 1 | Esquema de participação pública no processo de AAE da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda 
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2.1. OBJETO DE AVALIAÇÃO – REVISÃO E AMPLIÇÃO DO PEC-ÁGUEDA 
Perante a iniciativa municipal de aposta na criação de solo industrial de génese municipal com 
infraestruturas de qualidade e preços competitivos, concretizada com a criação do Parque 
Empresarial do Casarão – Águeda, bem como da verificação de uma ocupação dos respetivos 
lotes de quase 100%, tornou-se necessária a ampliação do Parque para facilitar a 
implementação de investimentos no concelho, mantendo a atual dinâmica de crescimento a 
este nível e que se prevê venha a obter resultados muito positivos e curto/médio prazo. 
Neste sentido, e porque o Plano de Pormenor inicial, que deu origem ao Parque Empresarial, 
estava inserido em parte de uma área de Espaço de Atividades Económicas constante do 
Plano Diretor de Águeda (PDM), procedeu-se à proposta de ampliação do mesmo, por forma a 
englobar a totalidade dessa área, passando o mesmo de cerca de 75 ha para os 164 ha, 
conforme é possível observar na figura 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 | Extrato da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Águeda 

(Fonte: PDM Águeda - Revisão, 2012) 
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Ora, esta revisão e ampliação do PP do PEC tem como principais questões estratégicas e 
objetivos os seguintes pontos:  

a) Aumentar a capacidade de captação e fixação de novas unidades industriais, tendo 
em conta o esgotamento da área destinada a fim industrial disponível do Parque 
Empresarial, contribuindo simultaneamente para o controlo dos custos do solo de 
carácter industrial 
O Parque Empresarial encontra-se neste momento com a sua capacidade esgotada 
no que se refere às parcelas de terreno destinadas à instalação de unidades 
industriais transformadoras. Nesse sentido, torna-se essencial permitir o seu 
alargamento, de forma a ocupar toda a área prevista em sede de Plano Diretor 
Municipal como Espaços de Atividades Económicas Urbanizáveis, para que possam 
existir condições para acomodar as novas empresas e investimentos que venham a 
surgir, fruto da recuperação económica do país. 

b) Permitir criar condições para fixar, em tempo útil, projetos de interesse público municipal 
e supra-municipal, com impactos profundos do ponto de vista socioeconómico para 
Águeda e para Portugal, nomeadamente, o programa Butterfly da Sakthi Portugal 
Está a instalar-se em Águeda o maior investimento privado alguma vez feito até hoje no 
concelho e um dos maiores da região, o que terá impactos profundos na economia 
local. Contudo, para que tal seja possível, e tendo em conta os prazos necessários para 
a instalação da Sakthi Portugal, foi necessário proceder à suspensão parcial do Plano 
de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, por forma a permitir desde já o 
arranque do projeto em questão, com base nas medidas preventivas estabelecidas, 
com a sua futura incorporação na subsequente alteração do plano. 
Será ainda necessário, para tal, implementar na área do plano uma estação de corte 
de AT/MAT, a qual terá que ficar localizada junto à parcela onde se está a instalar o 
programa Butterfly. 

c) Permitir a criação de condições para o aumento dos postos de trabalho no concelho, 
melhorando as condições sociais e económicas da população local e da região 
envolvente 
A instalação de investimentos como o da Sakthi Portugal, os quais gozam de 
reconhecido interesse público, a sua escala, dimensão, e mais-valias sociais e 
económicas, irão permitir criar condições em Águeda para que a taxa de desemprego 
seja praticamente nula (abaixo dos 3%, o que é considerado pleno emprego). Importa 
aqui mencionar que, tendo em conta os dados do Centro de Emprego de Águeda 
para março de 2015, se registavam 2 042 desempregados no concelho, os quais 
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poderiam ser absorvidos na sua quase totalidade pelo investimento da Sakthi Portugal, 
sem contar com as restantes empresas existentes e a implantar-se no parque 
empresarial. 

d) Efetuar a alteração por adaptação do Plano de Pormenor ao Plano Diretor Municipal em 
vigor 
É fundamental, por ter influência na instalação de novos investimentos no Parque 
Empresarial, efetuar uma alteração da planta de condicionantes do Plano de 
Pormenor, para retirar duas pequenas áreas associadas à RAN e REN, as quais estão mal 
delimitadas e já foram eliminadas em sede de revisão do PDM e, como tal, não fazendo 
sentido estarem ainda marcadas como condicionantes. 
 

2.1.1. CARATERIZAÇÃO (RESUMIDA) DA ÁREA DO PLANO DE PORMENOR DO PEC-ÁGUEDA 
O Parque Empresarial do Casarão localiza-se numa zona de convergência de 3 freguesias do 
concelho, mormente, a União de Freguesias de Águeda e Borralha, a União de Freguesias de 
Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, e ainda a Freguesia de Aguada de 
Cima, sendo que o mesmo se localiza a cerca de 3 km da Estrada Nacional nº 1 e a 5 km do 
IC2, sendo o mesmo servido atualmente pela EM605-1, via esta que efetua a comunicação do 
Parque aos principais eixos que atravessam o concelho, como seja o caso da EN1 e do IC2 ou à 
A25 (aqui através da ligação à EN1 e EN333). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 | Enquadramento viário e 
acessibilidades (Fonte: CMA, 2016) 
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Para além dos eixos viários mencionadas, é ainda importante verificar a ligação do Parque 
Empresarial com as Estradas Regionais 336 e 230, as quais efetuam ligações ao interior da 
Região Centro, nomeadamente aos distritos de Coimbra e Viseu, respetivamente. 
No que diz respeito às infraestruturas e equipamentos na área do Parque, importa destacar o 
Crossódromo Internacional do Casarão e o Aeródromo Municipal. No que diz respeito ao 
Crossódromo Internacional do Casarão (Espaço de Equipamentos a amarelo na figura 3), o qual 
se localiza a norte do Parque com uma área de aproximadamente 12,90 ha, apresenta um 
conjunto de valências desportivas significativas relacionadas com as duas rodas, realizando-se 
aqui provas nacionais e internacionais de Motocross, Quadcross, Karts, entre outros, sendo o 
mesmo propriedade do Município. Já no que se refere ao Aeródromo Municipal (Espaço de 
Infraestruturas Aeronáuticas na figura 3), este encontra-se certificado pelo Instituto Nacional de 
Aviação Civil (INAC) para o voo de ultra-leves, existindo um projeto de requalificação, com vista 
a ser certificado como um aeródromo de categoria 2 da ICAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 | Extrato da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Águeda 
(Fonte: PDM Águeda - Revisão, 2012) 

 
Ainda no que diz respeito às infraestruturas, importa referir que a área em questão apresenta já 
um conjunto vasto de infraestruturas instaladas, resultantes da implementação no terreno do 
Plano de Pormenor inicial, isto é, da 1ª fase do Parque, de onde se destacam as infraestruturas 
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associadas à Rede de Distribuição Elétrica – Alta, Média e Baixa Tensão. Para além destas, estão 
instaladas no PEC as Redes de Iluminação Pública, de Abastecimento de Água, de Águas 
Pluviais e Rede de Rega / Incêndio (Rede Secundária), de Águas Residuais Domésticas, de Gás 
e de Telecomunicações (com inclusão de fibra ótica). No que se refere à rede elétrica, o 
Parque é abastecido através de uma rede de média (mínimo de 630 kVA) e baixa tensão 
(mínimo 50 kVA), a partir de uma rede desenvolvida e predeterminada pela EDP Distribuição, 
baseada em 5 PT, sendo de referir ainda o abastecimento do Parque em AT, que se efetua 
através de uma linha de Alta Tensão (AT), que é abastecido a partir da linha AT que interliga o 
Parque Eólico do Alto de Monção à Subestação de Barrô em Águeda, sendo que esta tem uma 
potência de 60 kV apresentando uma extensão de 1.200,00 m2 dentro do Parque. A mesma 
efetua interligação com o Posto de Corte, que apresenta uma área de 2.674,00 m2 (figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 | Planta de Implantação do Posto de Corte (parcela 100) 
(Fonte: EDP Distribuição – Energia S.A., 2015) 

 
No que se refere à rede de iluminação pública, esta encontra-se instalada em todos os 
arruamentos existentes, sendo que a mesma é efetuada através de luminárias LED de alto 
rendimento em poste. Quanto à rede de telecomunicações, a mesma está instalada em os 
arruamentos (enterrada), e inclui fibra ótica. No que se refere ao abastecimento de água, 
atualmente este é efetuado através de dois pontos: do reservatório de Alvarim e da conduta de 
distribuição existente junto ao extremo poente do parque empresarial. De referir que o 
abastecimento para a rede é efetuada pela AdRA – Águas da Região de Aveiro, embora tal 
não implique que as empresas que se venham a instalar no PEC não possam efetuar furos 
próprios para abastecimento das suas unidades em termos de água para uso industrial.  
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Quanto à rede de rega e incêndio, a mesma funciona em estrita ligação com a rede de águas 
pluviais, a qual está definida de forma a possibilitar a recolha das águas de todos os 
arruamentos, e o seu reenvio para um reservatório na zona sul do Parque, onde é armazenada 
para situações de rega ou de combate a incêndios. No que se refere à rede de águas residuais, 
todos os arruamentos existentes apresentam condutas destinadas a esta finalidade, sendo que 
a drenagem do efluente para a rede pública é efetuada através de uma estação elevatória, 
instalada na zona sul do Parque, que bombeia as águas residuais para a conduta do Vale 
Grande. Por último, e no que diz respeito ao gás natural, o Parque é abastecido a partir da 
conduta de distribuição de ø 200 mm existente na zona de Vale Grande, a cerca de 2.600 m do 
PEC. De referir que o parque é abastecido em baixa pressão (até 4 bar), sendo que se prevê 
que, de futuro, possa a vir a ser necessário o abastecimento em média pressão (acima de 4 
bar), de forma a poder abastecer algumas empresas com maior consumo de gás natural.  
No que se refere à região onde se insere o Parque Empresarial do Casarão, esta possui um clima 
temperado atlântico, com verões quentes e secos (julho e agosto) e invernos moderados. Em 
termos de exposição solar, tendo em conta a carta de exposição solar (figura 6), é possível 
observar que a área do Parque recebe na sua quase totalidade uma exposição plena, embora 
nalguns pontos a exposição predominante seja de oeste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 | Valores médios anuais de insolação no concelho de Águeda  
(Fonte: Adaptado de do Atlas do Ambiente Digital – APA) 
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Figura 6 | Representação cartográfica da exposição solar do concelho de Águeda 

 (Fonte: Estudos Setoriais: Relatório Ambiental – Revisão do PDM de Águeda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 7 | Representação cartográfica da temperatura média do concelho de Águeda 
 (Fonte: Estudos Setoriais: Relatório Ambiental – Revisão do PDM de Águeda) 
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Já no que se refere ao regime pluviométrico da Bacia Hidrográfica do Vouga, na qual o Parque 
Empresarial do Casarão se insere, este é caracterizado por um semestre chuvoso que 
corresponde à estação mais fria e um semestre seco que corresponde à estação quente, 
características típicas de um clima mediterrânico. A distribuição sazonal da precipitação é 
bastante acentuada, concentrando-se no semestre húmido (outubro a março) cerca de 75% 
da precipitação (PBH do Vouga, 2001). O PEC encontra-se inserido numa faixa intermédia, com 
valores de precipitação a rondar os 1.400 a 1.600 mm, valores médios para a região. 
 
 
 
 
             
 

Figura 8 | Representação cartográfica da precipitação média do concelho de Águeda 
 (Fonte: Estudos Setoriais: Relatório Ambiental – Revisão do PDM de Águeda) 

 
O Parque Empresarial do Casarão situa-se numa zona concelhia de baixa amplitude em termos 
de altitude, sendo que a área onde o mesmo se desenvolve apresenta duas áreas bem 
demarcadas. Uma área mais a poente, onde se encontra implantada a 1ª fase do Parque 
Empresarial, onde se verifica uma variação altimétrica de aproximadamente 17 m (cota 
máxima de aproximadamente 101 m, e mínima de aproximadamente 84 m), sendo que é nas 
zonas para onde o Parque será ampliado que o mesmo regista maiores variações, com as cotas 
mais baixas a registarem-se ao longo de toda a zona nascente, o que não é de estranhar, uma 
vez que é nestas que vamos encontrar as zonas de encosta para o rio Águeda.  
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Figura 9 | Extrato da Carta Altimétrica (Fonte: CMA, 2016) 
 

No que toca aos declives (figura 10), observa-se que a área que será afeta ao PP se encontra 
na sua quase totalidade com declives até aos 2%, existindo apenas áreas marginais a norte e 
nascente que apresentam inclinações que variam entre os 5 e os 30% sendo que tais áreas 
ficarão, na sua quase totalidade, inseridas na faixa de gestão de combustíveis do Parque, não 
sendo por isso alvo de alterações significativas. 
 

                   
 

 
Figura 10 | Extrato da carta de declives do concelho de Águeda (Fonte: CMA, 2016) 
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Em termos geológicos, os solos afetos à área do PEC e à sua ampliação, pertencem na sua 
quase totalidade ao complexo litológico Plio-Plistocénico (figura 11), o qual se caracteriza 
genericamente por ter solos compostos por “areia, areia siltosa, siltes, intercalações argilosas, 
seixo e calhau rolado”. Contudo, o solo existente no local é relativamente barrento e xistoso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 |Extrato da Carta Litológica e Geotécnica do concelho de Águeda (1/25.000) 
(fonte: Direcção Geral da Administração Autárquica – Ministério do Plano e da Administração do Território) 

 
Já no que se refere aos recursos hídricos, e de acordo com a Carta Militar à escala 1/25.000, 
apenas se verifica a existência de duas linhas de água sazonais, no extremo sul e nascente da 
área do Plano. Contudo, no que se refere à linha de água a sul do Plano, verifica-se que no 
terreno é praticamente impercetível, sendo que, inclusivamente, no levantamento 
aerofotogramétrico do concelho à escala 1/10.000, não é possível vislumbrar a mesma (figura 
11). Em termos de águas subterrâneas, é possível verificar que existe apenas uma captação 
pública pertencente ao Município de Águeda, a de Alvarim, a qual não se encontra ativa para 
exploração de água para consumo humano, estando apenas em funcionamento o reservatório 
aí existente por parte da AdRA, que o utiliza como sistema secundário no abastecimento à 
povoação de Alvarim, embora a água do mesmo não provenha do furo in loco (o qual tem 100 
m de profundidade), por esta se apresentar demasiado ferrosa para consumo humano. 
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Figura 12 | Extrato da Cartografia 1/10.000 atualizada pela CMA  
(Fonte: levantamento aerofotogramétrico à escala 1/10.000 – Datum 73, Marégrafo de Cascais) 

 
Quanto aos valores naturais de relevo, importa referir que a área afeta ao Plano não é 
abrangida por qualquer zona protegida (Rede Natura 2000), nem se registam na mesma 
espécies ao nível faunístico ou florístico de especial relevo, quer ao nível da observação direta, 
quer ao nível das referências bibliográficas para esta área do concelho.  
No que se refere aos valores patrimoniais, importa referir a presença de vestígios arqueológicos, 
mormente 3 mamoas, cuja localização se encontra identificada na figura 13, monumentos 
megalíticos de carácter funerário, foram descobertas no âmbito dos trabalhos de abate da 
vegetação existente no terreno. Efetuada a avaliação, foi decidido pela DRCC – Direção 
Regional da Cultura do Centro que, quer a mamoa 1, quer a 3, fossem alvo de preservação do 
registo científico, com escavação e registo integral da estrutura remanescente do monumento, 
assim como alvo de estudo morfotecnológico dos materiais. Quanto à mamoa 2, foi decidido 
que a mesma deveria ser valorizada e preservada in situ, com reposição da volumetria original 
após a conclusão dos trabalhos de escavação, assim como a recuperação dos materiais 
arqueológicos restantes, com a apresentação de um estudo de enquadramento paisagístico 
da mesma e a sua salvaguarda. 



 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL   ABRIL 2017   17

                         
 
 
 
 
 

Figura 13 | Extrato da cartografia 1/10.000 com identificação das Mamoas  
(Fonte: CMA, 2016) 

 

Quanto à ocupação do solo, originalmente, a área afeta ao PP do Parque Empresarial do 
Casarão encontrava-se totalmente ocupada por explorações intensivas de eucalipto, 
registando-se apenas a intervenção humana sobre o território em termos de mobilizações de 
solos associadas às sucessivas plantações ou reflorestações (figura 14). Aliás, estas plantações 
de eucaliptos afetaram negativamente a capacidade agrícola dos solos devido à alteração 
das características da sua camada arável resultante de sucessivas plantações, em regime de 
monocultura. Os solos são atualmente pobres e impregnados de lixiviados, condicionando assim 
o desenvolvimento de outras espécies florísticas, bem como algumas propriedades físicas5. 
Atualmente (figura 15), verifica-se que já se encontram construídas no terreno as infraestruturas 
referentes à 1ª fase do Parque, assim como algumas empresas em construção. 
                                                      
5 Como referem J. D. Ferreira, C. O. A. Coelho, R. P. D. Walsh, R. A. Shakesby, A. Ceballos and S. H. Doerr (2000), a 
hidrofobicidade é uma propriedade que surge em solos florestados com Eucalyptus globulus (e com menos severidade em 
solos com coberto de Pinus pinaster), tendo os estudos realizados na região norte e centro do país, e em particular em áreas 
florestadas do município, demonstrado que a ocorrência desta propriedade é particularmente severa durante o verão. Tal 
vem demonstrar a reduzida importância destes solos numa perspetiva de utilização que não a florestal associada a 
espécies de crescimento rápido como o eucalipto, já que a utilização de outras espécies face à degradação do solo 
poderá estar comprometida (Canhoto & Laranjeira, 2006). Neste contexto, a instalação do parque empresarial numa área 
como esta pouco impacte apresenta quer em termos de produtividade agrícola, quer em termos florestais (sobretudo, 
porque o concelho possui 60% da sua área florestada com esta espécie). 
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Figura 14 | Extrato do ortofotomapa de 2007 com o limite original do Plano de Pormenor 
(Fonte: Câmara Municipal de Águeda, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 | Extrato do ortofotomapa de 2012 com o limite da área de ampliação do Plano de Pormenor6 
(Fonte: Câmara Municipal de Águeda, 2010) 

                                                      
6 A imagem não inclui ainda as construções existentes no Parque Empresarial, uma vez que o voo que deu origem à mesma 
é anterior à execução das primeiras unidades industriais, sendo apenas possível observar as infraestruturas viárias 
executadas. 
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No que toca à estrutura de ordenamento, de acordo com a Planta de Ordenamento do Plano 
Diretor Municipal de Águeda (revisão), a área do Plano de Pormenor insere-se em Espaço de 
Atividades Económicas Urbanizável (figura 16), com uma área total de 130,77 ha, sendo que 
incluiu ainda áreas afetas aos Espaços Florestais de Produção Tipo 1 e Tipo 3 (a norte e 
nascente) e ainda Espaços Florestais de Proteção (a sul) e Espaços Florestais de Recreio, 
Enquadramento e Estética da Paisagem (a sul). Abrange ainda Espaço de Infraestruturas 
Aeronáuticas previsto em PDM, contudo, o Plano de Pormenor respeita as superfícies de 
desobstrução desta infraestrutura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

 
 
 
 

Figura 16 | Extrato da planta de ordenamento do PDM (revisão) 
(Fonte: Plano Director Municipal de Águeda, 2012) 

 
Observando o Extrato da Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN)7 do PDM (revisão), é 
possível constatar que na zona sul do mesmo surge uma pequena área, com cerca de 2,70 ha, 
a qual se encontra inserida em Reserva Ecológica Nacional, no ecossistema de Cabeceiras de 
Linhas de Águeda., assim como duas áreas a norte, inseridas no ecossistema de Áreas com Risco 
de Erosão, com cerca de 7,30 ha, assim como a existência de uma linha de água, identificada 
a nascente do Plano. 

                                                      
7 Será apresentada uma proposta de desafetação da área da REN, inserida em ecossistema de Cabeceiras de Linhas de 
Água, de forma a permitir fechar a estrutura viário do Plano de Pormenor, tal como será possível verificar na proposta do 
Plano mais adiante.   
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Figura 17 | Extrato da carta da REN do PDM (revisão) 
(Fonte: Plano Director Municipal de Águeda, 2012) 

 
No que se refere à Reserva Agrícola Nacional (RAN), verifica-se que existe apenas duas 
pequenas áreas na zona sul do Plano (figura 18), com cerca de 2,30 ha. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 18 | Extrato da carta da RAN do PDM (revisão) 
(Fonte: Plano Director Municipal de Águeda, 2012) 
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Olhando para a área em questão em termos de Mapa de Perigosidade de Incêndio no âmbito 
do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), verifica-se que quase 
totalidade da área afeta ao mesmo se encontra em zona de muito baixa a média perigosidade 
de incêndio, não sendo por isso impedimento à execução do PP. Contudo, observa-se nas zonas 
de maior declive, mormente nas encostas do rio Águeda e das linhas de água existentes, que a 
perigosidade passa para Alta e Muito Alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 | Extracto do Mapa de Perigosidade de Incêndio (revisão) 
(Fonte: PMDFCI, 2013)  

Importa ainda mencionar que a totalidade da área com carácter edificatório no Plano está 
classificada como Área Edificada Consolidada no PDM, indo de encontro ao definido no n.º 2 do 
artigo 16º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. No que se refere ao Ruído, verificamos que 
o Plano de Pormenor diz respeito, em termos edificatórios, na sua quase totalidade, a uma área 
que está afeta à utilização industrial, estando classificada no PDM de Águeda como Espaço de 
Atividades Económicas, pelo que, de acordo com o referido no nº 3 do artigo 7º do Regulamento 
Geral do Ruído, o mesmo não está sujeito à elaboração de Mapas de Ruído8 ou à recolha de 
dados acústicos. 

                                                      
8 Refira-se as únicas partes do Plano de Pormenor que não dizem respeito à ocupação industriais, são as que se irão localizar 
nas faixas de gestão de combustíveis, pelo que não se vê necessidade, na execução de mapas de ruído para as mesmas, 
tanto mais que estão classificadas no Mapa de Ruído de Águeda, como áreas não classificadas. 
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Figura 20 | Extrato da Planta de Ordenamento do PDM (Revisão) – Zonas Sensíveis e Mistas  
(Fonte: Plano Diretor Municipal de Águeda, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuras 21 e 22 | Lden e Ln 
(Fonte: Mapa do Ruído, 2007) 
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3. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO – QRE 
 
O QRE cria, segundo Partidário (2012), “uma referência para a avaliação baseada nos objetivos 
e orientações políticas relevantes estabelecidos formalmente como macro-objetivos de política 
setorial, de sustentabilidade ou ambiental, a nível internacional, europeu e nacional. Pode ainda 
incluir requisitos de outros planos e programas que estabeleçam orientações políticas 
relevantes”. Como tal, listam-se no quadro 2 os PPP, documentos de referência europeia, 
nacional, regional, local ou municipal, inseridos no âmbito da presente AAE. 
Consideram-se assim, para efeitos do presente trabalho, os documentos / instrumentos que de 
seguida se identificam: 

1) Cinco instrumentos de referência nacional:  
a) Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável 
b) Programa Nacional de Reformas 
c) Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020 
d) PNPOT 
e) Portugal 2020 

2) Quatro instrumentos de âmbito regional: 
a) Centro 2020 
b) PROT-C 
c) RIS3 Centro 
d) QCIRA 

3) Dois instrumentos de nível municipal: 
a) PDM 
b) Estratégia de Mobilidade Sustentável 2020 para Águeda 

Os objetivos dos instrumentos legais e demais planos considerados no QRE e acima listados 
(identificados no quadro 2) são seguidamente cruzados com os vetores de atuação principais 
da proposta de Revisão e Ampliação do Parque Empresarial, convergências essas apresentadas 
nos quadros que se seguem e analisadas em termos de força de ligação, conforme definido na 
legenda dos mesmos. 
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INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA EUROPEIA 
Agenda Territorial da União Europeia 
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia 
Quadro Estratégico da Política Climática – QEPiC 

  

 
INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA NACIONAL 
Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020  
Plano Nacional da Água – PNA 
PENSAAR 2020 – Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento de águas 
residuais 
Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos II – PERSU II 
Plano Regional de Gestão de Resíduos 2014-2020 
Comércio de Licenças de Emissão de Gases com Efeito de Estufa – CELE 2020 
Estratégia Nacional para as Florestas 2015  
Programa Nacional para as Alterações Climáticas – PNAC 2020-2030  
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020 – PNUEA 
Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética  
Programa Nacional de Reformas 
Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território – PNPOT 
PORTUGAL 2020 

  

 
INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA REGIONAL | INTERMUNICIPAL 
CENTRO 2020 
Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro – PROT-C 9  
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral – PROF-C 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis – RH4 
Estratégia de Especialização Inteligente do Centro – RIS3 Centro 
Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial 2014-2020 (QCIRA) 
Plano Intermunicipal para a Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro – PIMTRA 

  

 
INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA MUNICIPAL 
1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Águeda 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Águeda – PMDFCI -Águeda 
Plano de Ação para a Energia Sustentável – PAES 
Estratégia de Mobilidade Sustentável 2020 para Águeda – Plano de Ação 

  

 
Quadro 2 | Instrumentos pertinentes considerados na elaboração da Revisão e Ampliação  do Plano de Pormenor do PEC-Águeda 

                                                      
9 A proposta de plano foi remetida, conforme definido no RJIGT, pela CCDRC à Secretaria de Estado e do Ordenamento 
para aprovação. Apesar de este Instrumento não estar em vigor, importa considerá-lo, uma vez que o mesmo tem também 
servido de orientação para as revisões dos PDM desde o ano de 2012. 
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Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________  Objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

Aumentar a 
capacidade de captação e fixação de novas 

unidades industriais, (…) para o controlo dos custos do solo de 
carácter industrial 

Permitir criar condições para fixar, em tempo 
útil, projetos de interesse público municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação de condições para 
o aumento dos postos de trabalho no concelho (…) 

Efetuar a alteração por adaptação do 
Plano de Pormenor ao Plano Diretor Municipal em vigor 

Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares x X X x 
Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, 
melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável x x x x 
Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades x x x x 
Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade 
e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos x X X x 
Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas x x x x 
Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos x x x x 
Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos x x x x 
Promover o crescimento económico inclusivo e 
sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos X X X x 
Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação X X X x 
Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países x x x x 
Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis x x x x 
Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis x x x x 
Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos x x x x 
Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, 
mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável x x x x 
Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade x x x x 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis x x x x 
Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável x x x x 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 3 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável10      

                                                      
10 Nota: os vetores de atuação principais / objetivos da proposta de Revisão e Ampliação do Parque Empresarial são 
apresentados nas tabelas seguintes com texto resumido, de forma a simplificar a dimensão das mesmas. 
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Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________  Pilares do Programa Nacional de Reformas 

Aumentar a capacidade de captação e 
fixação de novas unidades industriais, (…) para 

o controlo dos custos do solo de carácter industrial 

Permitir criar condições para 
fixar, em tempo útil, projetos de interesse público 

municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação 
de condições para o aumento dos postos de trabalho 

no concelho (…) 
Efetuar a alteração 
por adaptação do Plano de Pormenor ao Plano Diretor 
Municipal em vigor 

Qualificação dos Portugueses x x X x 
Inovação na Economia X X X x 
Valorização do Território X X x x 
Modernização do Estado x x x x 
Capitalização das Empresas x x x x 
Reforço da Coesão e da Igualdade Social x x X x 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 4| Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os pilares do Programa Nacional de Reformas  
 

Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________ 
 Objetivos de crescimento económico da Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020 

Aumentar a capacidade de 
captação e fixação de novas unidades industriais, (…) para 

o controlo dos custos do solo de carácter industrial 

Permitir criar 
condições para fixar, em tempo útil, projetos de interesse público 

municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação de condições para o aumento dos postos de trabalho 
no concelho (…) 

Efetuar a alteração por adaptação do Plano de Pormenor ao Plano Diretor 
Municipal em vigor 

Crescimento da economia em torno dos 1,5% em 2015 
e superior a 2,2% em 2020 superando a média de 0,7% ao ano da última década (crescimento significativo e sustentado) X X X x 
Exportações com peso de 45% do PIB em 2015 e 
superior a 52% do PIB em 2020, face a uma média de 
29% na última década (criando excedentes na balança comercial) X X X x 
Indústria com peso de 15% na Economia em 2015 e 
18% em 2020, face a um valor de 14% em 2012 (reforçando o peso do fator capital e da produção de bens transacionáveis) X X X x 
Posição Top-5 no ranking Doing Business do Banco 
Mundial, para países da União Europeia, face ao 12.º lugar ocupado no relatório de 2013 (aumentando a atratividade do Pais para investidores) X X X x 
Taxa de emprego (da população entre os 20 e os 64 
anos) de 75%, face a 66% em  2012 (gerando novas oportunidades de trabalho de forma sustentada) X X X x 
200 mil pessoas a frequentar cursos de aprendizagem 
dual e ensino profissional (dando resposta contundente às reais necessidades das empresas) x x X x 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 5 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os objetivos de crescimento económico da Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020  
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Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________  Objetivos temáticos do Portugal 2020 

Aumentar a capacidade de 
captação e fixação de novas unidades 

industriais, (…) para o controlo dos custos do solo de carácter industrial 

Permitir criar 
condições para fixar, em tempo útil, projetos de 
interesse público municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação de condições para o aumento dos 
postos de trabalho no concelho (…) 

Efetuar a alteração por adaptação do Plano de Pormenor 
ao Plano Diretor Municipal em vigor 

Domínio Temático: Competitividade e Internacionalização 
OT1 – Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação X X x x 
OT2 – Melhorar o acesso às TIC, bem como a sua utilização e qualidade X X x x 
OT3 – Reforçar a competitividade das PME e dos setores agrícola das pescas e da aquicultura X X X x 
OT7 – Promover transportes sustentáveis e eliminar estrangulamentos nas redes de infraestruturas x x x x 
OT11 – Reforçar a capacidade institucional das 
autoridades públicas e das partes interessadas e a eficiência da administração pública x x x x 

Domínio Temático: Inclusão Social e Emprego 
OT8 – Promover a sustentabilidade e a qualidade 
do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores x x X x 
OT9 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação x x x x 

Domínio Temático: Capital Humano 
OT10 – Investir na educação, na formação e na 
fomração profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida x x X x 

Domínio Temático: Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
OT4 – Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores x x x x 
OT5 – Promover a adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão dos riscos x X x x 
OT6 – Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos x x x x 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 6 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os objetivos temáticos do Portugal 2020  
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Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________  Objetivos do PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (2007-2013) 

Aumentar a capacidade de captação e 
fixação de novas unidades industriais, (…) para 

o controlo dos custos do solo de carácter industrial 

Permitir criar condições para 
fixar, em tempo útil, projetos de interesse público 

municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação 
de condições para o aumento dos postos de trabalho 

no concelho (…) 
Efetuar a alteração 
por adaptação do Plano de Pormenor ao Plano Diretor 
Municipal em vigor 

Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o 
património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar os riscos x x x x 
Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e global X X X x 
Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios 
e reforçar as infra-estruturas de suporte à integração e à coesão territoriais X X x x 
Assegurar a equidade territorial no provimento de 
infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a 
universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social x x x x 
Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de 
informação e comunicação e incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e Administração Pública x x x x 
Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão 
territorial, promovendo a participação activa e responsável dos cidadãos e das instituições x x x x 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 7 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os objetivos do PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (2007-2013)  
 
 

Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________ 
  Objetivos temáticos do CENTRO 2020 

Aumentar a capacidade de captação e 
fixação de novas unidades industriais, (…) para 

o controlo dos custos do solo de carácter industrial 

Permitir criar condições para 
fixar, em tempo útil, projetos de interesse público 

municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação 
de condições para o aumento dos postos de trabalho 

no concelho (…) 
Efetuar a alteração 
por adaptação do Plano de Pormenor ao Plano Diretor 
Municipal em vigor 

Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação X X x x 
Melhorar o acesso às TIC, bem como a sua utilização e qualidade x x x x 
Reforçar a competitividade das PME X X X x 
Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os setores X X x x 
Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos x x x x 
Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral X X X x 
Promover a inclusão social e combater a pobreza x x X x 
Investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida x x X x 
Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente x x x x 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 8 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os objetivos temáticos do CENTRO 2020 
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Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________ 

  Indicadores da estratégia do PROT-C – Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro 

Aumentar a capacidade de 
captação e fixação de novas unidades 

industriais, (…) para o controlo dos custos do solo de 
carácter industrial 

Permitir criar 
condições para fixar, em tempo útil, projetos de 
interesse público municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação de condições para o aumento dos 
postos de trabalho no concelho (…) 

Efetuar a alteração por adaptação do Plano de Pormenor 
ao Plano Diretor Municipal em vigor 

Valorizar estrategicamente os ativos específicos de internacionalização da Região X X x x 
Viabilizar a transição sustentada da Região para a Sociedade inclusiva do conhecimento x X X x 
Visão estratégica territorialmente diferenciada para o mundo rural x x x x 
Valorizar complementaridades e sinergias entre 
recursos turísticos suscetíveis de reconhecimento de procura x  x x x 
Valorizar os recursos culturais e patrimoniais como ativos específicos de afirmação x x x x 
Valorizar o potencial de energias renováveis na Região como fator de diferenciação competitiva x x x x 
Organizar e valorizar o policentrismo potencial da Região x x x x 
Potenciar a biodiversidade da Região e as suas mais-valias ambientais x x x x 
Implementar políticas de prevenção e mitigação de riscos x x x x 
Estratégia para os territórios de baixa densidade x x x x 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 9 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os indicadores da estratégia do PROT-C – Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro 11  
 

Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________ 
 Objetivos da RIS3 Centro de Portugal (áreas prioritárias / plataformas de abordagem) 

Aumentar a 
capacidade de captação e fixação de novas 

unidades industriais, (…) para o controlo dos custos do solo de 
carácter industrial 

Permitir criar condições para fixar, em tempo 
útil, projetos de interesse público municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação de condições para 
o aumento dos postos de trabalho no concelho (…) 

Efetuar a alteração por adaptação do 
Plano de Pormenor ao Plano Diretor Municipal em vigor 

Soluções industriais sustentáveis X X x x 
Valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais x x x x 
Tecnologias ao serviço da qualidade de vida x x x x 
Inovação territorial x X x x 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 10 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os objetivos da RIS3 Centro de Portugal – Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente    
  

                                                      
11 A proposta de plano foi remetida, conforme definido no RJIGT, pela CCDRC à Secretaria de Estado e do Ordenamento 
para aprovação. Apesar de este Instrumento não estar em vigor, importa considerá-lo, uma vez que o mesmo tem também 
servido de orientação para as revisões dos PDM desde o ano de 2012. 
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Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________ 
 Desafios estratégicos prioritários para a Região de Aveiro – Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) 2014-2020 – RA 

Aumentar a 
capacidade de captação e fixação de novas 

unidades industriais, (…) para o controlo dos 
custos do solo de carácter industrial 

Permitir criar condições para fixar, em tempo 
útil, projetos de interesse público municipal e supra-
municipal, (…) 

Permitir a criação de condições para 
o aumento dos postos de trabalho no concelho (…) 

Efetuar a alteração por adaptação do 
Plano de Pormenor ao Plano Diretor Municipal em vigor 

Promover um contexto de suporte à inovação e ao empreendedorismo X X X x 
Proteger e valorizar os recursos naturais da Região x x x x 
Reforçar e capacitar as comunidades de forma inclusiva x x X x 
Apostar no território como identidade, recurso e marca diferenciadora X X x x 
Qualificar a governação e a prestação de serviços públicos x x x x 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 11 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os desafios estratégicos prioritários para a Região de Aveiro – Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) 2014-2020 – RA    
  
 

Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________ 
 Objetivos do Plano Diretor Municipal de Águeda – PDM 1.ª revisão 

Aumentar a capacidade de captação e 
fixação de novas unidades industriais, (…) para 

o controlo dos custos do solo de carácter industrial 

Permitir criar condições para 
fixar, em tempo útil, projetos de interesse público 

municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação 
de condições para o aumento dos postos de trabalho 

no concelho (…) 
Efetuar a alteração 
por adaptação do Plano de Pormenor ao Plano Diretor 
Municipal em vigor 

Qualificação industrial X X X x 
Reforço da coesão social X X X x 
Valorização e requalificação ambiental / turismo x x x x 
Revitalização agrícola x x x x 
Potenciação energética e valorização de resíduos x x x x 
Reestruturação do modelo de ordenamento X X x x 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 12 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os objetivos do Plano Diretor Municipal de Águeda – PDM 1.ª revisão         
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Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________ 
 Objetivos específicos do Plano de Ação da Estratégia de Mobilidade Sustentável 2020 para Águeda 

Aumentar a 
capacidade de captação e fixação de novas 

unidades industriais, (…) para o controlo dos 
custos do solo de carácter industrial 

Permitir criar condições para fixar, em tempo 
útil, projetos de interesse público municipal e supra-
municipal, (…) 

Permitir a criação de condições para 
o aumento dos postos de trabalho no concelho (…) 

Efetuar a alteração por adaptação do 
Plano de Pormenor ao Plano Diretor Municipal em vigor 

Avaliar de forma comparada as oportunidades e riscos 
associados ao sistema de transportes e aos padrões de mobilidade atual e futura do concelho, admitindo 
cenários de crescimento diferenciados da frota de veículos de várias categorias, particularmente dos veículos elétricos 

X X x x 
Identificar e responder de forma eficiente às 
necessidades de mobilidade de toda a comunidade e 
à segurança das deslocações, dando especial atenção aos utentes mais vulneráveis do sistema (peões, ciclistas, motociclistas, crianças e idosos, indivíduos com mobilidade condicionada) 

X X x x 
Identificar as metas a atingir até 2016 e 2020 e as 
condições que assegurem o quadro de mobilidade sustentável e o desenvolvimento competitivo da economia (incluindo veículos elétricos de duas rodas) X X x x 
Identificar as medidas que permitam concretizar o quadro de mobilidade sustentável no concelho X X x x 
Definir um conjunto de indicadores estratégicos que 
permitam avaliar os resultados da implementação da estratégia x x x x 
Definir um modelo organizativo e de gestão que 
assegure que a aplicação da Estratégia Mobilidade 2020 seja uma tarefa de todos (com todos), 
mobilizando a mudança de comportamentos e atitudes para o quadro de mobilidade sustentável visado 

X X x x 
Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 

 Quadro 13 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os objetivos do Plano de Ação da Estratégia de Mobilidade Sustentável 2020 para Águeda  
 

Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________  Objetivos do PENSAAR 2020 

Aumentar a 
capacidade de captação e fixação de novas 

unidades industriais, (…) para o controlo dos custos do solo de 
carácter industrial 

Permitir criar condições para fixar, em tempo 
útil, projetos de interesse público municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação de condições para 
o aumento dos postos de trabalho no concelho (…) 

Efetuar a alteração por adaptação do 
Plano de Pormenor ao Plano Diretor Municipal em vigor 

Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água x x x x 
Melhoria da qualidade dos serviços prestados x x x x 
Organização e gestão eficiente dos recursos x x x x 
Sustentabilidade económico-financeira e social x x x x 
Condições básicas e transversais x x x x 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 14 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os objetivos do PENSAAR 2020  
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Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________  Objetivos do Plano Nacional da Água 

Aumentar a 
capacidade de captação e fixação de novas 

unidades industriais, (…) para o controlo dos custos do solo de 
carácter industrial 

Permitir criar condições para fixar, em tempo 
útil, projetos de interesse público municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação de condições para 
o aumento dos postos de trabalho no concelho (…) 

Efetuar a alteração por adaptação do 
Plano de Pormenor ao Plano Diretor Municipal em vigor 

Evitar a continuação da degradação e proteger e 
melhorar o estado dos ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas 
diretamente dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que respeita às suas necessidades de água 

x x x x 
Promover uma utilização sustentável de água, 
baseada numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis x x x x 
Obter uma proteção reforçada e um melhoramento 
do ambiente aquático, nomeadamente através de medidas específicas para a redução gradual e a cessação ou eliminação por fases das descargas, das emissões e perdas de substâncias prioritárias x x x x 
Assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evitar o agravamento da sua poluição x x x x 
Mitigar os efeitos das inundações e das secas x x x x 
Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente 
de água de origem superficial e subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água x x x x 
Proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais x x x x 
Assegurar o cumprimento dos objetivos dos acordos 
internacionais pertinentes, incluindo os que se 
destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho 

x x x x 
Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 

 Quadro 15 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os objetivos do PNA - Plano Nacional da Água   
Objetivos da Revisão e Ampliação do Plano do Parque ____________________  Objetivos do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

Aumentar a capacidade de captação e 
fixação de novas unidades industriais, (…) para 

o controlo dos custos do solo de carácter industrial 

Permitir criar condições para 
fixar, em tempo útil, projetos de interesse público 

municipal e supra-municipal, (…) 

Permitir a criação 
de condições para o aumento dos postos de trabalho 

no concelho (…) 
Efetuar a alteração 
por adaptação do Plano de Pormenor ao Plano Diretor 
Municipal em vigor 

Melhorar a eficiência de utilização da água, sem pôr 
em causa as necessidades vitais e a qualidade de 
vida das populações, bem como o desenvolvimento do país, tendo como objetivos complementares a redução da poluição das massas de água e a redução do consumo de energia 

x x x x 
Promover o Uso Eficiente da Água em Portugal, 
contribuindo para a minimização dos riscos decorrentes da carência de água em situação hídrica normal, potenciada durante os períodos de seca x x x x 
Contribuir para a consolidação de uma nova cultura da água em Portugal que valorize de forma crescente 
este recurso, atribuindo-lhe a importância devida no desenvolvimento humano e económico e contribuindo para a preservação do meio natural, numa ótica de desenvolvimento sustentável 

x x x x 
Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 

 Quadro 16 | Convergência entre os objetivos da Revisão e Ampliação do PP do PEC-Águeda com os objetivos do PNUEA - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 
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Concluído o cruzamento entre os objetivos do PP do PEC e os objetivos específicos de cada 
Plano ou Programa do Quadro de Referência Estratégico, é possível observar o seguinte: 

a) Os objetivos de revisão cruzam com todos os instrumentos previstos no QRE considerados 
pertinentes para o Plano em desenvolvimento; 

b) Os instrumentos com maior interligação com os objetivos do PP do PEC-Águeda são os 
objetivos de crescimento económico da Estratégia de Fomento Industrial para o 
Crescimento e o Emprego 2014-2020, os objetivos do PNPOT – Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do Território (2007-2013), os objetivos temáticos do CENTRO 
2020 e, obviamente, os objetivos do Plano Diretor Municipal de Águeda – PDM 1.ª 
revisão. 

Podemos assim inferir que, de forma genérica, os objetivos do Plano estão devidamente 
integrados com instrumentos de ordem superior, tornando aplicáveis no terreno as orientações 
constantes dos mesmos. Importa ainda referir que se apresentam 3 instrumentos sob a temática 
da água (quadros 14 a 16) que, apesar de terem uma relação relativamente fraca os objetivos 
da revisão e ampliação do Parque, se consideram importantes de ser incluídos e ponderados 
em sede do presente relatório e dos indicadores de seguimento do Plano, dando cumprimento 
ao uso eficiente da água no PP do PEC-Águeda. 
 
4. FATORES DE AVALIAÇÃO 
 
O ajustamento dos objetivos da revisão e ampliação do Plano do Parque com os instrumentos 
definidos no QRE, a par com a respetiva articulação com as QAS – Questões Ambientais e de 
Sustentabilidade, resultaram na definição dos principais fatores de avaliação no âmbito da 
presente AA. Assim, de seguida apresentam-se os aspetos considerados na abrangência de 
cada um desses fatores para a AAE do presente procedimento. 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TECNOLÓGICO – Neste fator serão avaliados os efeitos que a 
revisão e ampliação do PEC acarretará para o processo já em curso de desenvolvimento e 
revitalização da economia local e regional, e que se iniciou com a implementação do PEC-
Águeda. Será importante o enfoque em aspetos como o investimento e crescimento das 
empresas no concelho, sobretudo PME´s (pequenas e médias empresas - as mais importantes ao 
nível do tecido concelhio), simultaneamente com o apoio e fomento das novas tecnologias e 
da inovação, como forma de tornar mais competitivas as empresas ao nível nacional e 
internacional, com as consequências óbvias para a economia local. Por outro lado, pretende-se 
perceber a importância da expansão ao nível do investimento público e do retorno gerado por 
este e pelas empresas que aí se instalarão, nunca esquecendo as questões associadas à 
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necessidade de estruturar o parque. Em resumo, o que se pretende é verificar a mais-valia do 
parque numa vertente economicista e de geração de riqueza. 
COMPETITIVIDADE – Importa avaliar neste fator a forma como a ampliação do Parque irá servir 
como fator de aumento de competitividade do território na atração de investimentos (nacionais 
e internacional) que permitam o desenvolvimento da economia local, e que coloquem o 
concelho com capacidade de competir a nível nacional e internacional. 
Por outro lado, importa verificar de que forma é que o parque contribui para que as empresas 
criem novas oportunidades e na capacidade de criar sinergias entre diversos atores, sejam estes 
locais, regionais, nacionais ou mesmo internacionais.  
Um outro aspeto relevante prende-se com a avaliação dos impactos derivados da ampliação 
do Parque no aumento da exportação das empresas, nomeadamente através da procura de 
novos e mais diferenciados mercados de exportação. 
ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO – No âmbito da deste fator avaliação é 
considerada a oferta de um espaço adequado ao uso industrial, dotado de equipamentos, 
infraestruturas e espaços públicos, planeados e ajustados às necessidades das empresas, dos 
funcionários e visitantes. 
Pretende-se perceber a forma como esta ampliação do Parque irá contribuir para a 
estruturação organizacional em termos industriais do concelho, e a forma como essa 
organização permitirá melhorar outros espaços anteriormente sujeitos à ação direta e indireta 
das unidades industriais, como os espaços urbanos do município. Cumulativamente, pretende-
se demonstrar a forma como este espaço poderá constituir-se como uma plataforma 
intermodal em termos de transportes e de serviços disponíveis às empresas, gerando mais-valias 
resultantes da economia de aglomeração que o parque congrega. 
Por outro lado, prende-se perceber quais as consequências que a ampliação do parque 
poderá ter ao nível dos riscos tecnológicos, sendo essencial perceber quais os riscos que se 
devem ter em consideração e os problemas sociais e ambientais que podem estar associados 
ao mesmo. 
EMPREGO – Com este fator, pretende-se analisar a diminuição do desemprego, resultante da 
criação de novos postos de trabalho no PEC-Águeda, sendo este um dos fatores 
preponderantes no desenvolvimento socioeconómico do concelho, sendo igualmente um fator 
importante ao nível regional e nacional, tendo em conta a capacidade de atração que o 
concelho apresenta a este nível. 
Os parques empresariais, para além da função de ordenamento territorial, são desenvolvidos 
enquanto indutores da competitividade económica e social das regiões em que se inserem, 
permitindo nomeadamente o aumento da qualidade de vida da população abrangida devido, 
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entre outros fatores, à de oferta de trabalho subjacente à instalação de novas empresas / 
projetos empresariais. 
Com este fator de avaliação pretende-se ainda perceber a melhoria da qualificação dos 
trabalhadores que resulte da dinâmica criada a partir do PEC-Águeda, consequentes de uma 
melhor ligação entre as entidades formativas e as empresas. Esta questão, nomeadamente as 
sinergias que vão surgindo e que poderão surgir com esta ampliação, irão melhorar a 
qualificação dos trabalhadores e consequentemente o poder de compra da população. 
QUALIDADE AMBIENTAL – Neste fator será avaliada a qualidade ambiental na zona do Parque e 
na sua envolvente, desagregada pelas várias componentes associadas ao mesmo, 
nomeadamente, o ar, ruído, água, e ainda a conservação dos valores naturais. De referir que 
neste ponto, se pretende é garantir que são devidamente tidos em conta os impactos 
ambientais do Plano no concelho e na sua componente biofísica, garantindo-se a qualidade 
dos mesmos, e, quando possível a conservação dos valores naturais em presença. 
Assim, no quadro seguinte apresenta-se, o cruzamento entre os FA (FCD) e os instrumentos mais 
relevantes do QRE, de forma a melhor se percecionar a forma como se interligam. 
 

Fatores de Avaliação ____________________  Instrumentos pertinentes do QRE – Quadro de Referência Estratégico De
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Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável X X X X X 
Programa Nacional de Reformas X X X X x 
Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020 X X X X x 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território – PNPOT X X X X X 
PORTUGAL 2020 X X X X X 
CENTRO 2020 X X X X X 
Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro – PROT-C x X x x X 
Estratégia de Especialização Inteligente do 
Centro – RIS3 Centro X X X x X 
Estratégia Integrada de Desenvolvimento 
Territorial 2014-2020 (EIDT) X X X X X 
1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal X X X X X 
Estratégia de Mobilidade Sustentável 2020 para Águeda x x x x X 

Legenda: x – ligação nula ou fraca | X – ligação média | X – ligação forte 
 Quadro 17 | Convergência entre os Fatores Ambientais e os instrumentos pertinentes do QRE – Quadro de Referência Estratégico 
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Para além do cumprimento do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, que define 
competir à Câmara Municipal, para além da determinação do âmbito da avaliação ambiental, 
determinar o alcance de nível de pormenorização da informação a incluir no presente relatório, 
mas também com vista à implementação de uma estratégia de monitorização e avaliação 
contínua do parque empresarial, apresenta-se seguidamente, para cada um dos fatores de 
avaliação, os critérios, os objetivos de sustentabilidade e respetivos indicadores avaliativos / de 
classificação e ainda as respetivas entidades a consultar para possível fornecimento das 
informações. 
 

Fator de Avaliação Critérios Objetivos de sustentabilidade Indicadores Possíveis fontes de informação 

Desenvolvimento Económico e Tecnológico 

Promover a inovação 
Aumentar o n.º de empresas 

ligadas à tecnologia de ponta ou a novas áreas de expansão N.º de empresas de ponta implementadas no parque CMA 
ME-DRC 
CCDRC 

INE 
IEFP 

IAPMEI 
UA 

CITNM 
Empresas 

Aumentar o nível de 
transferência de conhecimento 
entre os “centros de saber” e o tecido empresarial 

N.º de parcerias entre as 
Universidades / Centros de 

investigação e empresas do parque 
Estimular o crescimento do tecido empresarial Criar novas PME no concelho Novas PME 

Geração de riqueza Promover investimento público sustentável Total de investimento 
público realizado vs resultado da venda dos lotes 

 

Competitividade 
Atrair investimento Captar investimento externo N.º de investimentos externos 

CMA 
Empresas 

Volume de investimento a realizar 
Estimular o crescimento do tecido empresarial 

Aumentar a competitividade das empresas Volume de negócios das empresas do Parque 
Aumentar a exportação das empresas Mercados de exportação 

 

Ordenamento e Qualificação do Território 

Política de solos Regular e disponibilizar solo industrial a preços controlados 
Diminuição do custo do solo industrial no concelho 

CMA 
INE 

Empresas 
ANPC 

 

Taxa de ocupação do 
parque vs Taxa de 

ocupação das zonas industriais existentes 

Ordenamento industrial 

Promover a concentração de 
atividades de acordo com a tipologia de uso Empresas deslocalizadas Parque Empresarial 

Criar um espaço intermodal com 
serviços partilhados a nível local e regional (logística, administrativo, e outros) e 
adaptado às novas exigências das empresas 

Equipamentos / serviços de 
apoio às zonas industriais 
existentes (a nível local e regional) 

Parcerias das empresas do 
PEC ao nível do transporte de pessoas e bens 

Riscos tecnológicos Prevenir a ocorrência de riscos tecnológicos 
Implementação do Plano 

de Prevenção e Mitigação de Acidentes Tecnológicos 
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Emprego Estimular o emprego 
Reduzir o desemprego no concelho de Águeda N.º de desempregados inscritos no IEFP 

CMA 
IEFP 

Empresas 
 

Aumentar o n.º de novos postos 
de trabalho no concelho de Águeda 

N.º de ofertas de emprego no IEFP 
N.º de novos postos de trabalho criados no PEC 

Qualificação de Trabalhadores Melhorar a qualificação de trabalhadores Nº de programas de formação 
 

Qualidade Ambiental 

Qualidade da água Garantir a qualidade da água 

Qualidade da água no 
meio recetor das águas pluviais do PEC 

CMA 
CCDRC 

APA 
INE 

ADRA 
ARHC 

Qualidade das águas residuais no PEC 

Qualidade do ar Garantir a qualidade do ar Qualidade do ar no PEC 

Ruído 
Garantir a não exposição da 

população a elevados índices de ruído? 

Níveis de ruído na envolvente ao PEC 

Medidas de minimização 
de Ruído na envolvente do PEC 

Valores naturais Conservação de valores naturais 
Fragmentação de Ecossistemas 

Biodiversidade 
 Quadro 18 | Critérios, objetivos de sustentabilidade, indicadores e evolução esperada por FCD (são referenciadas as principais fontes de informação cujas siglas se especificam em índice específico)  

O quadro anterior apresenta já as sugestões efetuadas pelas entidades consultadas aquando 
da consulta feita às mesmas sobre o Relatório de Fatores Críticos, justificando-se de seguida a 
introdução das mesmas ou não no quadro 18: 
No que diz respeito ao parecer do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(anexo 1), o mesmo centrou-se em três questões, nomeadamente: 
a) Cumprimento do estabelecido no n.º 2 do Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, retificado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, no que diz respeito à construção 
de edificações em classes de perigosidade Alta e Muito Alta; 

O PEC e a sua ampliação encontra-se em área edificada consolidada, de acordo como 
Plano Diretor Municipal em vigor, logo, não é aplicável a estas o constante no n.º 2 do Artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, retificado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 
19 de janeiro, pelo que não fica condicionada a construção na sua área pela lei. Ainda 
assim, é de referir que as áreas associadas à faixa de gestão de combustíveis no PP, não 
terão do ponto de vista regulamentar, qualquer capacidade edificatória associada. 
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b) Apresentação nas peças desenhadas do Relatório Ambiental, da Planta de Implantação da 
Ampliação do PEC, com a previsão de uma faixa de gestão de combustíveis não inferior a 100 
m; 

As peças em questão constam do Plano de Pormenor, mas a planta de implantação do 
mesmo encontra-se constante no anexo 1 do presente relatório. 

c) Que os FCD incluam critérios de avaliação e respetivos indicadores adequados à 
avaliação dos impactos potenciais sobre os objetivos de conservação dos valores naturais. 
Deverão ponderar a estrutura e funcionalidade ecológica do território envolvido que 
compreenda a estrutura ecológica municipal, os valores naturais e as funcionalidades 
associadas aos serviços dos ecossistemas, bem como a gestão integrada destes recursos, 
vistos segundo as perspetivas de conectividade, compromissos e valor acrescentado em 
termos de competitividade, e, mais incisivamente, foque valores naturais e biodiversidade 
associados a essas áreas. 
Apesar de no relatório do Plano de Pormenor estar referido que “Quanto aos valores 
naturais de relevo, importa referir que a área afeta ao Plano não é abrangida por qualquer 
zona protegida (Rede Natura 2000), nem se registam na mesma, espécies ao nível 
faunístico ou florístico de especial relevo, quer ao nível da observação direta, quer ao nível 
das referências bibliográficas para o Concelho a este nível.”, e tendo em conta o 
solicitado, foi inserido no Fator de Avaliação da Qualidade Ambiental, e como critério, os 
Valores Naturais, onde se têm em consideração os aspetos mencionados pela entidade. 

Já no que se refere ao parecer da CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (anexo 1), o mesmo refere vários aspetos a ter em consideração em termos 
de Critérios, Objetivos de sustentabilidade e indicadores, nomeadamente que: 
1) Tendo em conta o Plano Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 

Residuais (PENSAAR 2020), a entidade considera que deveria ser abordada a temática 
“tratamento de águas residuais, sugerindo-se, para esse efeito, a integração de um Critério 
específico com a designação de “Águas residuais”, com os respetivos Objetivos de 
Sustentabilidade e Indicadores que, no mínimo, deverão ter em consideração as águas 
pluviais e os esgotos e o respetivo sistema de tratamento”; 
Mencionou-se o PENSAAR 2020 no QRE do RFCD, mas não se considerou com relevante. 
Contudo, tendo em conta o solicitado, considerou-se que se poderia criar dentro do Fator 
de Avaliação Qualidade Ambiental o critério relativo à Água em geral, onde o objetivo de 
sustentabilidade passa por garantir a Qualidade da Água em geral no PEC, definindo-se 
como indicadores a qualidade da água no meio recetor das águas pluviais do PEC, assim 
como a garantia da qualidade das águas residuais (evitando que para as mesmas sejam 
feitas descargas de efluentes industriais. 
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2) Que os Fatores Críticos para Decisão estão muito centrados na economia do município, 
descurando outras temáticas também importantes, em particular as ligadas ao ambiente, 
sugerindo que seja acrescentado um FCD ligado à qualidade ambiental ou, em alternativa, 
no FCD “Ordenamento e Qualificação do Território” sejam acrescentados indicadores 
referentes à qualidade da água e do ar e à verificação do ruído. 
Face ao referido, e tendo em consideração as questões apresentadas, foi criado uma FCD 
relativo à Qualidade Ambiental, bem como critérios e objetivos de sustentabilidade para as 
áreas da água, do ruido, ar e valores naturais. 

3) Que seja ponderada a oportunidade de incluir um indicador referente aos riscos, como por 
exemplo riscos tecnológicos, eventualmente no FCD “Ordenamento e Qualificação do 
Território. 
Esta sugestão foi tida em consideração, sendo que foi incluído um critério Riscos 
Tecnológicos no Fator de Avaliação mencionado, bem como objetivos e indicadores à 
imagem do que tínhamos no RA inicial do PP. 

4) Relativamente aos indicadores, embora para alguns esteja subentendida a medida/métrica 
a utilizar para a sua contabilização/medição, para melhor operacionalização de 
implementação do plano, devem os referidos indicadores ser objetivos e mensuráveis. 
Relativamente a esta sugestão, e nos indicadores onde poderia existir algum questão em 
termo da medição dos mesmos, foi efetuada uma alteração, estreitando-os de forma a 
garantir uma melhor definição das unidades de medida. 

Quanto ao parecer da ARHC – Administração Regional Hidrográfica do Centro, constante no 
anexo 1, o mesmo refere que: 
1) O PENSAAR 2020, PNUEA e PGRH4 “não foram considerados para análise de convergência 

com os objetivos da revisão e ampliação do PP (questões estratégicas – QE), que se 
apresentam nos quadros Q2 a Q12 e que nesta fase da AAE de acordo com o Guia de 
Melhores Práticas para AAE, de Maria do Rosário Partidário, é necessário proceder à 
caracterização da situação, ainda que de forma sumária, de modo a apresentar as 
prioridades setoriais, ambientais e de sustentabilidade, com o intuito de identificar os 
principais problemas associados ao plano em análise. Sobre os RH não se encontrou a 
referida caraterização, o que se solicita”. 
Esta situação entende-se apenas ser presente em sede do Relatório Ambiental, sendo que 
neste foi efetuada a descrição sumária dos recursos hídricos, tal como solicitado. 

2)  Os critérios, objetivos de sustentabilidade e os respetivos indicadores apresentados para 
estes FCD, não tratam as questões relativas aos RH, devendo ser alterada esta situação.  
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No que toca a este ponto, foi introduzido um FCD relativo à Qualidade Ambiental, no qual 
estrão presentes as questões dos recursos Hídricos, sobretudo na lógica da preservação da 
qualidade das águas pluviais e residuais.  

3) No QRE deve ser acrescentado o Plano Nacional da Água – PNA. 
Esta situação foi tida em consideração e o PNA foi incluído no QRE, mas não se considerou 
como relevante para uma análise detalhada. No entanto, foi adicionado um Fator de 
Avaliação Qualidade da Água, onde serão avaliadas estas temáticas. 

Importa ainda mencionar que foi rececionado parecer remetido pela ARS – Administração 
Autoridade Nacional de Saúde, constante no anexo 1, favorável e sem considerações. 
É possível, assim, observar que a grande alteração introduzida pelos pareceres emitidos centrou-se 
na questão da introdução de um Fator de Avaliação relacionado com as questões ambientais 
diretamente, sendo que foi introduzida a Qualidade Ambiental, dadas as variadas componentes 
ambientais que terão de ser monitorizadas / controladas no decorrer da exploração do Parque. 
 
 

5. SITUAÇÃO ATUAL E TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM PLANO 
 
Com base nos elementos expostos anteriormente, desenvolve-se no presente capítulo o 
diagnóstico e caracterização da situação atual (situação de referência), bem como as 
tendências de evolução sem o desenvolvimento da Revisão e Ampliação do Plano de 
Pormenor do PEC-Águeda. Procurou-se sistematizar todos os aspetos referentes aos indicadores 
que permitem aferir os objetivos de sustentabilidade, compilando assim a informação 
disponibilizada a respeito. 
 
5.1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TECNOLÓGICO  
 5.1.1. SITUAÇÃO ATUAL  
5.1.1.1. Inovação 
O concelho de Águeda apresenta-se como um dos mais industrializados da Região Centro e do 
país. Com um processo de industrialização que remonta ao início do século XX, numa altura em 
que Portugal apresentava sobretudo uma componente rural fora das grandes cidades, Águeda 
foi-se afirmando no panorama nacional, primeiro através das ferragens, depois da cerâmica e, 
nas últimas décadas, através de uma diversificação significativa do tecido produtivo local, que 
hoje assenta sobretudo em 3 grandes clusters: o habitat, a iluminação e ainda a mobilidade 
(entendida enquanto produção de componentes para o setor das duas e quatro rodas). O 
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grande empreendedorismo que sempre se fez sentir no concelho criou as bases para a 
constrição de uma economia local forte, alicerçada em PME´s que, em rede, suportam um 
conjunto significativo de empregos e um produzem uma vasta quantidade de produtos.  
Este pioneirismo industrial local, que encetou um processo de maior expressividade nos anos 70 e 
80 (face aos alargamentos de mercados que contribuíram para um crescimento sustentado do 
tecido empresarial), criou um ecossistema específico no concelho onde a forte componente 
empreendedora12 em muito contribuiu para a criação sucessiva de novas empresas, que se 
foram multiplicando (muitas vezes criando problemas ao nível urbano com a sua disseminação), 
e também replicando, gerando uma economia de aglomeração que criou um clima industrial 
específico, resultado de uma dinâmica em crescendo a partir dos anos 60. 
Contudo, este processo de crescimento não foi isento de problemas e de crises. A partir da 
década de 90 começam a registar-se os principais sinais de preocupação, resultado de um 
tecido empresarial assente em reduzidos fatores de competitividade, e com problemas 
associadas à elevada competitividade das empresas locais, face à dinâmica de criação das 
mesmas (onde constantemente surgem empresas a produzir o mesmo tipo de produto, 
competindo diretamente entre si nos mercados nacionais e internacionais).  
Estas situações, conjugadas com as diversas crises que Portugal registou ao longo do século XXI, 
com especial enfoque para 2001, 2003 e 2008 até 2015, tiveram um impacto negativo no tecido 
empresarial local, levando a um enfraquecimento do mesmo e a um aumento da taxa de 
desemprego, que em 2001 era abaixo dos 3% (pleno emprego) para os quase 12% em 2014, 
aspeto tremendamente negativo sobretudo num concelho onde o setor secundário representa 
cerca de 59% do total de emprego e onde a indústria transformadora se assume como o 
principal motor de desenvolvimento concelhio e de sustentação socioeconómica da 
população residente.  
Contudo, esta realidade está a mudar, em parte devido às políticas públicas do município, e 
em particular à influência que o PEC tem tido a este nível, com a captação de novas empresas 
(de cariz nacional e internacional) que têm vindo a ajudar a reverter esta situação, com a 
redução do desemprego (hoje já nos 8%), a geração de riqueza e com um novo impulso ao 
nível dos fatores avançados de competitividade, introduzindo produtos com maior importância 
na cadeia de valor, o que tem vindo a fazer reverter a lógica do modelo extensivo que Águeda 
registou ao longo do século XX (figura 22).  
 

                                                      
12 Nos anos 60, o tecido empresarial aguedense revelou uma grande força, tendo em conta que em qualquer barracão 
surgia uma nova oficina, cujos proprietários eram “dois ou três ex-operários que para esse fim se associaram e acabaram 
por criar unidades sucessivamente modernizadas” (Cruz, 1987: 40). Tal foi replicado até aos dias de hoje, embora tendo 
abrandado, fruto de factores de convergência externa, como crises internacionais, mas também de uma diminuição do 
potencial industrial do Concelho, devido a um esgotamento do modelo extensivo de industrialização. 
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Figura 22 | Modelo extensivo de crescimento industrial (fonte: CMA)  
Ora, é assim possível perceber que uma das questões fundamentais para a consolidação e 
crescimento do tecido empresarial prende-se com as questões da inovação e da transferência 
de conhecimento dos centros de saber para o tecido empresarial. Desta forma, importa antes 
de mais efetuar uma análise sobre as indústrias de média e alta tecnologia existentes no 
concelho, assim como dos serviços intensivos de conhecimento, para se perceber o ponto de 
situação atual (figura 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 | Classificação dos Setores de 
Alta e Média-Alta Tecnologia, de acordo 
com as divisões / grupos da CAE – REV3 
(OCDE) (Fonte: Datacentro - CCDRC) 
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Observados os dados existentes a este nível entre 2008 e 2012, observamos que para o concelho 
de Águeda, o número de empresas dos setores de alta e média-alta tecnologia têm vindo a 
decrescer, registando-se uma diminuição de cerca de 11% no número total das mesma para o 
concelho (figura 24), sendo ainda assim que o ritmo de diminuição tem vindo a abrandar ao 
longo dos últimos. Contudo, se conjugarmos estes dados com os referentes ao pessoal ao 
serviço nos setores de alta e média-alta tecnologia em Águeda, percebemos que também aqui 
o número de trabalhadores tem vindo a diminuir, se bem que numa escala maior, o que mostra 
que o impacto ao nível do emprego nesta tipologia de empresas tem sido significativo 
(diminuição de cerca de 19%).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 | Empresas (N.º) dos setores de alta e média-alta tecnologia em Águeda  
(fonte INE)13  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 25 | Pessoal ao serviço nos setores de alta e média-alta tecnologia em Águeda (fonte: INE) 

 

                                                      
13 Os valores apresentados podem incluir ligeiros desvios, uma vez que os dados disponíveis não estão por classe do CAE 
Rev.3. 
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Face esta situação, é percetível a necessidade de inversão, já que as empresas que trabalham 
nestes setores acabam por ter um peso importante na lógica de aumento do peso dos produtos 
do concelho na cadeia de valor. Importa aqui referenciar ainda assim, o impacto positivo que o 
Parque Empresarial do Casarão tem registado a este nível com as empresas que se estão a na 
instalar na 1ª fase do mesmo. Importa aqui destacar algumas das empresas que se estão a 
instalar no PEC, nomeadamente a Sakthi Portugal SP21, SA e a Triangle´s, SA que irão 
desenvolver trabalho no setor automóvel e da fabricação de bicicletas, sendo que, no primeiro 
caso, e apesar de se tratar de uma fundição, a mesma desenvolve vários programas inovadores 
no âmbito da indústria de fundição aplicável ao setor automóvel, nomeadamente o programa 
4F, cujos 4 eixos de atuação visam: a redução dos desperdícios de produção e reclamações 
zero; a redução do peso dos componentes em 25%; a embalagem gratuita; e programa de 
conetividade com os clientes (http://www.sakthiportugal.pt). Já a Triangle´s, SA será a primeira 
empresa Europeia a produzir quadros em alumínio para bicicletas e e-bikes à escala industrial. 
Cumulativamente, e para que este crescimento seja sustentado, é importante observar a forma 
como as empresas de Águeda recebem o “conhecimento” gerado nos centros de saber e 
universidades e o incorporam nos seus produtos valorizando os mesmos. Neste contexto, o papel 
das Universidades e dos Centros de Saber tem sido assumido como fundamental, quer pelos 
empresários e pelas suas associações, quer pela Autarquia e pelos agentes intervenientes no 
desenvolvimento socio-económico do concelho.  
A presença na área de abrangência do concelho de duas instituições de Ensino Superior, a 
Universidade de Aveiro14 e, em especial, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Águeda15, que surgiu numa perspetiva de interligação com o tecido empresarial, são aspetos 
fundamentais a contemplar numa estratégia concertada de desenvolvimento e de 
transferência de conhecimento, de.tecnologias disponíveis, de materiais, de produtos e de 
mão-de-obra qualificada, afastando a lógica compartimentada entre universidade e empresas. 

                                                      
14 A Universidade de Aveiro contempla um conjunto alargado de licenciaturas, as quais são importantes e se encontram 
adaptadas às necessidades do tecido empresarial da região. Para além da sua função enquanto entidade formadora, 
verifica-se que esta apresenta igualmente um conjunto significativo de unidades de pesquisa que são importantes no 
contexto da investigação e do conhecimento que podem transferir para o tecido empresarial: CBC – Centro de Biologia 
Celular; GEOBIOTEC – Geobiocências, Geotecnologias e Geoengenharias; GOVCOPP – Unidade de Investigação em 
Governança, Competitividade e Políticas Públicas; CEOC – Centro de Estudos em Optimização e Controlo; CDTFF – Centro 
de Investigação em Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores; CLC – Centro de Línguas e Culturas; TEMA – 
Centro de Tecnologia Mecânica e Automação; CIECC – Centro de Investigação em Educação e Ciências do 
Comportamento; ELMAS – Evolução Litosférica e do Meio Ambiental de Superfície; FSCOSD – Física de Semicondutores em 
Camadas, Optoelectrónica e Sistemas Desordenados; IEETA – Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro; 
MA – Matemática e Aplicações; QOPNA – Química Orgânica e de Produtos Naturais e Agro-alimentares; CETAC.MEDIA – 
Pólo de Aveiro do Centro de Estudos das Tecnologias e Ciências da Comunicação. Esta apresenta ainda três laboratórios 
associados: CESAM – Centro de Estudos do Ambiente e do Mar; CICECO – Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos 
e Compósitos; Instituto de Nanoestrutuas, Nanomodelação e Nanofabricação-Física de Semicondutores em Camadas 
Optoelectrónicas e Sistemas Desordenados – I3N-FSCOSD; IT – Instituto de Telecomunicações – Pólo de Aveiro.  
15 A ESTGA, criada em 1997, oferece atualmente 1 Mestrado, em Geoinformática, 6 licenciaturas importantes para o tecido 
empresarial local e regional, nomeadamente: Engenharia Electrotécnica, Tecnologias de Informação, Gestão Comercial, 
Gestão da Qualidade, Gestão Pública e Autárquica e Secretariado e Comunicação Empresarial. Tem ainda Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais: Comércio internacional, Gestão de PME, Instalações Elétricas e Automação, Manutenção 
Industrial, Redes e Sistemas Informáticos e Tecnologia Mecânica. 
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Destaque aqui também para o CITNM – Centro de Inovação e Tecnologia N. Mahalingam, o 
qual surge da vontade da Sakthi Portugal SP21, SA, cujo objetivo é promover o desenvolvimento 
e disseminação de conhecimento e inovação nas áreas da metalurgia, materiais e áreas 
conexas, contribuindo igualmente para treinar e perpetuar o conhecimento destas áreas para 
as gerações futuras num ambiente empresarial. Este centro é, aliás, o ponto nevrálgico de todo 
o projeto Butterfly, o qual visa o conhecimento e a criação de mais-valias através do mesmo 
para a empresa e para a comunidade em geral (www.citnm.pt/), o qual terá um impacto 
significativo no tecido empresarial aguedense. 
Para além do referido, temos ainda que ter em consideração a criação de espaço como a 
Incubadora de Empresas de Águeda (instalada no edifício Espaço Multigeracional), que faz 
parte da IERA – Incubadora de Empresas da Região de Aveiro16, a qual se apresenta igualmente 
como um espaço privilegiado para a criação de novas empresas com carácter tecnológico e 
inovador ou que criem novos produtos e serviços, alargando a base industrial. A Incubadora 
apresenta atualmente 19 empresas e várias ideias de negócio, em áreas que vão desde a 
eficiência energética até às TIC, passando igualmente pelo turismo. 
Para além da criação da Incubadora de Empresas, importa realçar o papel do município como 
grande catalisador de iniciativas de ligação do tecido empresarial aos centros de saber, tendo 
desenvolvido vários projetos específicos ao longo dos últimos anos, nomeadamente a 
RICÁgueda – Rede de Cooperação para a Inovação e Competitividade de Águeda17, o 
projeto Europeu RUNUP (Role of Universities on the Development of Urban Poles), o qual visava 
criar um referencial europeu de boas práticas na implementação do conceito de Triple Helix, 
ligando a universidade e centros de saber às empresas e ao setor público, assim como o 
                                                      
16 A Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA) é um desafio estratégico assumido pelos Municípios da Região de 
Aveiro, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), a Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) e a 
Universidade de Aveiro (UA), com o objetivo de potenciar economicamente as estratégias territoriais de promoção e de 
desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação social, através de ações diferenciadoras e qualificadoras, de 
espaços (polos) e de serviços de apoio à incubação de ideias de negócio e de empresas. Os polos IERA beneficiam de 
uma estratégia comum e de uma oferta integrada de equipamentos e de serviços, geridos de forma autónoma, e da 
utilização do conhecimento científico da UA, incluindo a experiência na gestão de incubadoras de empresas, num 
processo dinâmico e de interação que incorpora as especificidades e os recursos resultantes das dinâmicas de 
empreendedorismo municipal, incluindo a vertente de inovação social. 
17 O projeto RICÁgueda – Rede de Cooperação para a Inovação e Competitividade em Águeda, cujo principal promotor 
foi a Câmara Municipal de Águeda, visou criar condições para fomentar a capacidade de inovação nas empresas do 
concelho, através da criação de parcerias, em torno de objetivos comuns, que envolvam empresas de diferentes setores 
de atividade e centros de saber. O objetivo principal foi o de dinamizar a participação dos agentes empresariais e 
institucionais locais na criação de uma plataforma de cooperação (que se apelidou de RIC), que ajudasse a identificar e a 
implementar ações e projetos inovadores em rede.  
Tratou-se de uma iniciativa desenvolvida em colaboração com a Universidade de Aveiro, a Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão de Águeda, a Associação Empresarial de Águeda (AEA) e a Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, 
Ferragens, Mobiliário e Afins (ABIMOTA), no âmbito do Programa iCentro – Programa Regional de Acções Inovadoras do 
Centro de Portugal. 
Com início em novembro de 2007, o projeto trouxe benefícios visíveis especificamente para as empresas e para a 
Universidade. Às empresas ofereceu oportunidades de aumentarem a sua competitividade pela via da inovação, 
estimulando parcerias que conduzissem à idealização e configuração de projetos e soluções inovadoras, seja ao nível 
organizacional e de gestão como ao nível dos processos e do desenvolvimento de novos produtos, ao nível do design, do 
marketing, da parte comercial e até da parte financeira. A Universidade, por outro lado, teve a oportunidade de envolver 
investigadores de vários departamentos na partilha e criação de conhecimento e de reforçar a ligação universidade-
indústria. 
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Ligtining Living Lab18, o qual visa criar novas soluções tecnológicas para a iluminação pública e 
juntar empresas à Universidade de Aveiro e à Câmara Municipal de Águeda. 
Desta forma, e apesar do cenário de evolução se afigure como positivo, muito há ainda a fazer 
para desenvolver uma maior cultura de inovação e de interação entre centros de saber e 
empresas, quer através da criação de projetos específicos, de protocolos ou outras formas de 
funcionamento conjunto que importa estimular. 
 
5.1.1.2. Tecido empresarial 
Relativamente ao tecido empresarial, é possível observar que no concelho de Águeda a taxa 
de atividade rondava em 2001 os 50%, revelando uma ligeira queda para 2011 (cerca de 1%), 
tal como pode observar na figura 26. De salientar que a taxa de atividade do concelho é 
significativamente mais elevada do que na Região Centro e em Portugal, o que revela o 
carácter forte do ponto de vista da dinâmica económica do concelho de Águeda.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 26 | Taxa de atividade (2001-2011) (Fonte: Adaptado de INE – Recenseamento Geral da  

População e Habitação, 2001 e 2011 – resultados definitivos – Região Centro) 
 
Observando o número total de empresas no concelho entre 2008 e 2014, o qual se encontra 
constante na figura 27, é possível constatar que após um período de decréscimo do número de 
empresas no concelho entre 2008 e 2012, altura em que se fez sentir com maior vigor a crise 
económico-financeira em Portugal, o mesmo começou a aumentar, sendo que em 2014 o 
número de empresas voltou aos indicativos de 2011.  

                                                      
18 O projeto Lighting Living Lab tem como missão promover a inovação e o desenvolvimento de pesquisa em novas 
tecnologias e aplicações na área da iluminação, com enfoque nos conceitos de iluminação inteligente e iluminação 
ecossustentável, com o objetivo de originar novos serviços, sistemas, produtos e oportunidades de negócio para os seus 
associados. O Lighting Living Lab pretende afirmar-se como uma plataforma de experimentação onde a ideia chave 
consiste em pensar fora da caixa, abordando os desafios sob perspetivas diferentes e envolvendo diferentes área de 
conhecimento para os solucionar. 
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Figura 27 | Número total de empresas em Águeda, 2008-2014 (Fonte: INE) 
 
No período em análise, é possível constatar que no concelho existe uma grande concentração 
de empresas19 ligadas ao setor do Comércio por Grosso e a Retalho, ao setor das Atividades 
Administrativas e Serviços de Apoio, e ainda do setor da Indústria Transformadora, com realce 
para esta última pela sua importância estratégica no desenvolvimento económico do 
município. Estes 3 setores com maior número de empresas representam, em média, cerca de 
52% do total de empresas existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca ; B - Indústrias extrativas; C - Indústrias transformadoras; D - Eletricidade, gás, 
vapor, água quente e fria e ar frio; E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição; F -Construção; G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; H - Transportes e armazenagem; I - Alojamento, restauração e similares; J - Atividades de informação e de comunicação; K - Atividades imobiliárias; L - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; M - Atividades administrativas e dos serviços de apoio; N – Educação; O - Atividades de saúde humana e apoio  
social; P - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; Q - Outras atividades de serviços. 

Figura 28 | Número de empresas em Águeda por atividade económica, 2008-2014 (Fonte: INE) 

                                                      
19 O termo empresa é definido pelo INE como: Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade 
organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de decisão, nomeadamente quanto à 
afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais. 
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Núm ero de Em presas em  Águeda por Atividade Económ ica (Divisão – CAE Rev. 3)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

178 168 164 171 164 327 383

Indústrias extrativas 12 12 12 12 10 8 12
Indústrias transform adoras 839 805 751 743 706 704 717

1 2 1 1 2 2 2

6 8 8 8 8 8 5

Construção 746 664 616 571 491 476 421
1529 1487 1434 1398 1352 1340 1314

Transportes e arm azenagem 66 62 62 55 52 55 54
Alojam ento, restauração e sim ilares 344 341 326 322 325 312 300

43 37 41 40 42 38 46

Atividades im obiliárias 103 102 98 102 97 86 85
423 417 404 380 372 386 402

579 555 529 518 493 508 543

Educação 206 209 199 196 177 182 196
187 191 204 216 212 222 233

109 113 109 110 109 119 124

Outras atividades de serviços 226 217 215 219 210 212 216

Agricultura, produção anim al, caça, 
floresta e pesca

Eletricidade, gás, vapor, água quente e 
fria e ar frio
Captação, tratam ento e distribuição de 
água; saneam ento, gestão de 
resíduos e despoluição

Com ércio por grosso e a retalho; 
reparação de veículos autom óveis e 
m otociclos

Atividades de inform ação e de 
com unicação

Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e sim ilares
Atividades adm inistrativas e  dos 
serviços de apoio

Atividades de saúde hum ana e apoio  
social
Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 19| Número de empresas em Águeda por atividade económica20 (Fonte: INE, 2016) 
 

Ainda sobre o tecido empresarial, mas no que diz respeito ao número de novas empresas e para 
o PEC (1ª fase), importa destacar o facto de estar já prevista a implementação de mais 27 
empresas, sendo que, destas, 5 são novas PME (isto é, que foram criadas para ser implantadas 
no PEC). As restantes empresas, embora criem novas unidades fabris no PEC (e nalguns casos, 
para novas unidades de negócio), na realidade são já empresas existentes, as quais se 
deslocalizam ou ampliam as suas instalações no PEC-Águeda.  
Importa ainda mencionar que, no concelho de Águeda, a densidade industrial era em 2012 (e 
ainda assim se mantém) muito superior à do resto do país e da Região Centro, já que no 
município essa densidade era de 15,10 empresas/km2, enquanto que na Região Centro era de 
8,6 e em Portugal de 12,10, sendo ainda de salientar o facto de a remuneração média mensal 
dos trabalhadores por conta de outrem em Águeda ser inferior à média nacional, aspeto que 
importa alterar. 
                                                      
20 Ainda no âmbito da implementação do SEC 2010 nas Contas Nacionais, nomeadamente da  necessidade de distinguir as 
Sociedades Gestoras de Participações Sociais (Holdings) das Sedes sociais (Head-offices) procedeu-se a uma atualização 
das estatísticas das empresas. Estas alterações tiveram reflexos imediatos na delimitação do setor empresarial, pelo que, de 
modo a aumentar a consistência com as Contas Nacionais, se procedeu a uma revisão da série das estatísticas das 
empresas para o período 2008-2015, unicamente no setor de atividade onde estas empresas estão classificadas, ou seja na 
Secção M da CAE Rev.3 - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. Os dados de 2008 e 2009 revistos de 
acordo com SEC são divulgados pela primeira vez. E a informação de 2014 foi também revista para a secção L da CAE 
Rev.3 - Atividades imobiliárias, na sequência da atualização da informação de uma empresa de grande dimensão. 
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1993 2000 2002 2007 2009 2011 2013
Portugal 100 100 100 100 100 100 100
Região Centro 72,9 77,2 79,9 83,8 84,4 87,5 89,2
Águeda 71,1 82,3 75,9 79,1 78 85,2 86,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 20 | Indicadores Económicos do concelho de Águeda  
(Fonte: Invest in Águeda, 2014) 

 
5.1.1.3. Geração de Riqueza  
No que toca à geração de riqueza, importa desde logo efetuar uma análise relativamente ao 
indicador per capita do poder de compra (IpC) e ao Valor Acrescentado Bruto das empresas 
(VAB empresas). No que se refere ao IpC, e tal como se pode observar no quadro 21 e figura 29, 
o mesmo tem vindo a subir, embora com algumas oscilações, sendo que passou de 71,1 em 
1993 para 86,5 em 2013, o que representou uma aumento de cerca de 14,4 pontos, o que 
acaba por estar em linha com o cenário do IpC para Região Centro, a qual no período 
homologo subiu cerca de 16,3 pontos.  
De referir ainda assim que o IpC concelhio se situa abaixo do da Região Centro, o que acaba 
por estar em linha com as questões das remunerações referenciadas no quadro 21, que são 
igualmente mais baixas em Águeda que na Região Centro de Portugal. 
 
 
 

Quadro 21 | Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio – IpC (Donte: INE, 2016) 



 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL   ABRIL 2017   50

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 | Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio – IpC (Fonte: INE, 2016) 
 

Quanto ao volume de negócios, para o caso específico das empresas e estabelecimentos do 
concelho de Águeda, os indicadores para o ano de 2014 (quadro 22) apontavam para um 
valor na ordem dos 1.315 milhões de euros, valor mais alto que o valor de 2013, o qual se fixou 
nos 1.272 milhões de euros, demonstrando uma tendência de crescimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quadro 22 | Empresas e Estabelecimentos no concelho de Águeda em 2014  
(fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas) 

 
Já no que se refere ao investimento público, importa analisar duas componentes, intimamente 
relacionadas com a componente empresarial – o investimento geral na área da indústria e do 
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empreendedorismo, e o investimento específico realizado no PEC-Águeda, tendo em conta que 
este foi o maior investimento realizado pelo município a este nível nas últimas 3 décadas. 
Assim, e no que diz respeito ao investimento municipal, é possível observar que, desde 2008, a 
autarquia de Águeda apresenta investimentos previstos sempre superiores a 500.000,00 €, sendo 
de realçar os anos entre 2011 e 2013, que corresponderam à construção da 1ª fase do PEC-
Águeda, e onde os valores triplicaram relativamente aos anos anteriores, com especial 
destaque para 2013, com um investimento previsto acima dos 3.000.000,00 €. Refira-se que aqui 
se incluem, para além das obras executadas nos espaços de localização empresarial do 
concelho, a gestão da Incubadora de Empresas, as missões empresariais, formações, workshops, 
e todos os outros custos associados à promoção empresarial. 
É assim possível verificar que o investimento nesta área é significativo relativamente ao valor 
global médio anual do orçamento da Autarquia de Águeda, que ronda os 46.000.000,00 € 
anuais, o que faz com que, em média, o valor previsto para investimento na indústria / apoio ao 
tecido empresarial varia entre o 1 e o 6% do valor global anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 | Volume de investimento previsto na área do empreendedorismo e indústria 2008-201621  
(Fonte: CMA, 2016) 

 
Se observarmos especificamente o PEC-Águeda, tendo em conta o peso deste no investimento 
global, é possível constatar que os custos de execução da 1ª fase (ainda não completa e 
incluindo aquisição de terrenos) cifraram-se perto dos 5 milhões de euros, sendo que o valor da 
execução da empreitada foi de 2.661.411,20 € (quadro 23).  
 
 
                                                      
21 Os valores apresentados não incluem a aquisição de terrenos para constituição do PEC-Águeda, sendo que o valor de 
aquisição dos mesmos se encontra constante mais adiante no quadro X. 



 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL   ABRIL 2017   52

 
 
 
 
 

Quadro 23 | Valor de investimento submetido ao QREN  
(Fonte: CMA, 2015) 

 
Contudo, parte da empreitada da 1ª fase não foi ainda executada (passeios, jardins, vias 
cicláveis, espaço público, e algumas infraestruturas), tendo em conta que só fará sentido edificar 
os mesmos após a execução das edificações em todos os lotes. Para a parte restante estão 
previstos mais cerca de 2.799.116,34 € (estimativa).  
Quanto à comparticipação pelo FEDER, a mesma foi de 2.490.732,22 € (quadro 24), sendo que 
neste momento o valor foi ajustado para 1.900.953,44 € (por causa do Funding Gap). 
 
 
 

Quadro 24 | Valor de Investimento Submetido ao QREN  
(fonte: CMA, 2015) 

 
 

No entanto, observa-se que o investimento foi já amortizado, pois se somarmos o valor da 
comparticipação no âmbito do QREN de 1.900.953,44 € ao valor de vendas de lotes do parque, 
constantes no quadro 25, verificamos que o resultado liquido é de cerca de 5.639.545,00 €22. Tal 
mostra que o investimento na construção do PEC-Águeda foi um sucesso não só do ponto de 
vista dos objetivos económicos existentes (com os lotes todos vendidos), assim como do ponto de 
vista financeiro, promovendo-se assim um investimento sustentável. Contudo, tendo em conta 
que a 1ª fase ainda tem obras a executar, o equilíbrio financeiro pleno apenas será atingido com 
a construção da 2ª fase do PEC, em análise na presente AAE. 
 
 
 

                                                      
22 Com os lotes a serem vendidos a 15,00€/m2 por deliberação do Executivo Municipal, sendo que o regulamento permite a 
sua venda a 25,00€/m2, o que iria tornar a operação financeira ainda mais relevante. 
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N.º do Lote Função do lote Área do 
lote (m2) Nome Empresa Modalidade Valor de 

venda (m2) Valor total do lote (€) 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Comércio e/ou 
serviços 750 Soveículos, de Luís Florindo, 

Unipessoal, Lda. Aquisição 15,00 € 11 250,00 € 11 250,00 €

2 Comércio e/ou 
serviços 750

Silfergomes – Comércio de 
Ferragens e Ferramentas, 

Unipessoal, Lda.
Aquisição 15,00 € 11 250,00 € 11 250,00 €

3 Comércio e/ou 
serviços 750 LIVRE _ 15,00 € 11 250,00 € 11 250,00 €

4 Comércio e/ou 
serviços 750 Somnium, Lda. Aquisição  

deferida 15,00 € 11 250,00 € 11 250,00 €

5 Comércio e/ou 
serviços 750 Somnium, Lda. Aquisição 

deferida 15,00 € 11 250,00 € 5 625,00 € 2 812,50 € 2 812,50 €

6 Comércio e/ou 
serviços 1 818 Cláudio Aristides de Sousa 

Barbosa Aquisição 15,00 € 27 270,00 € 27 270,00 €

7 Comércio e/ou 
serviços 7 259 Carlos Natal, Lda.

Direito de 
Superfície 
deferido

1,00 € 181 475,00 € 7 259,00 € 7 259,00 € 7 259,00 € 7.259,00€ x 22 
anos

9 Indústria / 
Armazenagem 3 181 Perfichapa – Comércio de 

Produtos Siderúrgicos, Lda.
Direito de 
Superfície 1,00 € 79 525,00 € 3 181,00 € 3 181,00 € 3 181,00 € 3 181,00 € 3.181,00€ x 21 

anos

10 Indústria / 
Armazenagem 2 882 IMBV - Indústria de Moldes do 

Baixo Vouga, Lda.
Direito de 
Superfície 
deferido

1,00 € 72 050,00 € 2 882,00 € 2 882,00 € 2 882,00 € 2.882,00€ x 22 
anos

11 Indústria / 
Armazenagem 2 583 PERMUTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 Indústria / 
Armazenagem 3 438 Imagem de Férias, Lda. Direito de 

Superfície 1,00 € 85 950,00 € 3 438,00 € 3 438,00 € 3 438,00 € 3 438,00 € 3 438,00 € 3.438,00€ x 19 
anos

13A a 13J Indústria / 
Armazenagem 50 735 Solintellysys, Lda. Aquisição 15,00 € 761 025,00 € 228 307,00 € 532 718,00 €

13K Indústria / 
Armazenagem 62 166 FJ Bikes Europe, Lda. Aquisição 15,00 € 932 490,00 € 300 000,00 € 632 490,00 €

14 Indústria / 
Armazenagem 5 593 António Trabulo - Pólos Cargo, 

Lda. Aquisição 15,00 € 83 895,00 € 83 895,00 €

15 Indústria / 
Armazenagem 3 785 EMAJ, Lda.

Direito de 
Superfície 
deferido

1,00 € 94 625,00 € 3 785,00 € 3 785,00 € 3 785,00 € 3,785,00€ x 22 
anos

16A Indústria / 
Armazenagem 8 757 Raio – Móveis Metálicos, Lda. Aquisição 15,00 € 131 355,00 € 31 355,00 € 100 000,00 €

18 Indústria / 
Armazenagem 4 660 Raio – Móveis Metálicos, Lda. Aquisição 

deferida 15,00 € 69 900,00 € 69 900,00 €

19 Indústria / 
Armazenagem 4 962 Cardieventos, Lda. Aquisição 

deferida 15,00 € 74 430,00 € 27 911,25 € 18 607,50 € 18 607,50 € 9 303,75 €

20 Indústria / 
Armazenagem 4 841 Perfilkit, Lda. Aquisição 15,00 € 72 615,00 € 18 153,75 € 18 153,75 € 18 153,75 € 18 153,75 €

21 Indústria / 
Armazenagem 5 107 Santos & Gomes, Lda.

Direito de 
Superfície 
deferido

1,00 € 127 675,00 € 5 107,00 € 5 107,00 € 5 107,00 € 5.107,00€ x 22 
anos

22 Indústria / 
Armazenagem 5 256 PERMUTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23 a 28 Comércio e/ou 
serviços 750 x 6 * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

29 e 30 Comércio e/ou 
serviços 1 500

Aguitécnica – Assistência Técnica 
e Comércio de Máquinas e 

Equipamentos, Ld.ª 
Aquisição 15,00 € 22 500,00 € 22 500,00 €

31
Centro de 
Investigação e 
Tecnologia

1 963 Centro de Investigação e 
Tecnologia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

32 Equipamento 
Social 6 651 Equipamento Social _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

33 Indústria / 
Armazenagem 3 669 Beecork, Ld.ª Direito de 

Superfície 1,00 € 91 725,00 € 3 669,00 € 3 669,00 € 3 669,00 € 3 669,00 € 3 669,00 € 3.669,00€ X 19 
anos

34 Indústria / 
Armazenagem 3 672 Sobmedida - Indústria e Confeção 

de Moda Praia e Fitness, Lda.
Direito de 
Superfície 1,00 € 91 800,00 € 3 672,00 € 3 672,00 € 3 672,00 € 3 672,00 € 3.672,00€ x 21 

anos

35 Indústria / 
Armazenagem 5 077 LIVRE _ 15,00 € 76 155,00 € 76 155,00 €

36A Indústria / 
Armazenagem 15 150 Globaltronic, SA | Lightenjin, Lda. Aquisição 15,00 € 227 250,00 € 28 406,25 € 85 218,75 € 85 218,75 € 28 406,25 €

39 Indústria / 
Armazenagem 3 277 Febol – Ferragens da Borralha, 

Ld.ª Aquisição 15,00 € 49 155,00 € 24 577,50 € 24 577,50 €

40 Indústria / 
Armazenagem 3 813 Tortec - Tornearia de Peças 

Técnicas, Ld.ª Aquisição 15,00 € 57 195,00 € 9 532,50 € 17 158,50 € 30 504,00 €

41 Indústria / 
Armazenagem 3 719 Packoptions, Ld.ª Direito de 

Superfície 1,00 € 92 975,00 € 3 719,00 € 3 719,00 € 3 719,00 € 3 719,00 € 3.719,00€ x 21 
anos

42 a 48 e 
52 a 58

Indústria / 
Armazenagem 62 661 Triangle's - Cycling Equipment, SA Aquisição 1,00 € 62 661,00 € 62 661,00 €

49 Indústria / 
Armazenagem 3 233 FEBOL - Ferragens da Borralha, 

Ld.ª Aquisição 15,00 € 48 495,00 € 48 495,00 €

50 e 51 Indústria / 
Armazenagem 7 966 Triangle's - Cycling Equipment, SA Aquisição 

deferida 15,00 € 68 150,62 € 68 150,62 €

3 738 591,62 € 9 532,50 € 237 914,00 € 960 605,00 € 1 575 534,37 € 104 692,00 € 58 132,00 € 9 303,75 €

* Lotes agregados aos lotes 13A a 13K.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quadro 25 | Mapa de receitas – 1ª fase  
(fonte: CMA, 2016) 
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Aliás, para se perceber o equilíbrio económico para a execução do Parque, e efetuando uma 
estimativa de vendas dos lotes da fase agora sujeita a AAE, percebe-se que o valor global de 
encaixe financeiro rondará os 6.981.210,00 € com a construção da 2ª fase (valor calculado com 
base na aquisição de todos os lotes com o custo do m2 a 25,00 €, de acordo com o expresso no 
regulamento de venda de lotes do Parque Empresarial - nº 1 do seu artigo 7º), valor esse que 
ultrapassa o valor de investimento da autarquia na execução da 2ª fase do PEC, assegurando-se 
assim a viabilidade financeira do investimento23.  
 
5.1.2. TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM PLANO 
O concelho de Águeda apresenta-se como um concelho de cariz marcadamente empresarial 
e com um peso da indústria transformadora muito significativo. Ora, face a esta característica, o 
concelho sofreu impactos significativos nos últimos anos, resultantes das crises económicas que o 
país atravessou, sendo que as mesmas só não tiveram um impacto ainda maior na economia 
local face à construção da 1ª fase do PEC-Águeda. 
Aliás, como é possível observar pelos indicadores económicos analisados, o número de 
empresas no concelho diminui até 2012, começando a registar uma ligeira melhoria a partir de 
2013, a qual, contudo, necessita de ser consolidada, o mesmo sucedendo com o VAB das 
empresas, como se poderá ver mais à frente no presente relatório. 
Cumulativamente, observa-se que existe ainda uma grande necessidade de valorizar a cadeia 
de valor dos produtos manufaturados pelas empresas/indústria transformadora de Águeda, com 
a incorporação de um modelo assente em fatores avançados de competitividade e em que os 
produtos apresentem um carácter mais inovador e singular no mercado nacional e global. Para 
tal, é importante a integração de conhecimento nas empresas e a sua inserção em ambientes 
empresariais que facilitem essa incorporação. Tal terá impactos não só nos indicadores 
económicos das empresas, assim como na forma como estas poderão valorizar os seus recursos 
humanos e, simultaneamente, aumentar a rentabilidade dos seus trabalhadores, contribuindo 
para o aumento do PIB per capita concelhio. 
Ora, como referido, a construção da 1ª fase do PEC-Águeda contribuiu para o aumento do 
número de empresas no concelho, assim como para a criação de novos espaços de inovação 
na cidade de Águeda, com a criação do CITNM, que permitira a difusão de know-How e 
tecnologia pelas empresas do PEC e do concelho. De referir que algumas das empresas já 
                                                      
23 De referir igualmente que a venda dos lotes na 2ª fase está já quase toda garantida, face às reservas de lotes existentes, 
garantindo-se assim o retorno financeiro do investimento. Salienta-se ainda o facto de, para além dos valores da receita 
prevista, a autarquia poder ainda apresentar uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Centro (possivelmente 
ao eixo Prioritário Competitividade e Internacionalização da Economia Regional), para ampliação do Parque e ligação à 
Rede Viária fundamental, no montante global de 7.967.928,00 € (valor superior ao valor de investimento para execução do 
Parque, já que o mesmo contempla a ligação viária do Parque à Rede Viária fundamental, nomeadamente ao IC2, o que 
inflaciona o valor previsto apenas para o Parque), o que irá permitir igualmente equacionar a venda dos lotes a preços 
ainda mais competitivos. 
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instaladas têm um carácter internacional, e os produtos que estas irão produzir (em setores 
estratégicos, como por exemplo as duas rodas ou o setor automóvel) irão contribuir para 
aumentar o VAB concelhio e posicionar os produtos produzidos em Águeda mais alto na cadeia 
de valor. 
Assim, a não execução da revisão e ampliação agora prevista para o PEC-Águeda irá acabar 
por criar constrangimentos significativos ao tecido económico local, já que a ampliação do 
mesmo irá ajudar a aumentar o número de empresas no concelho e consequentemente o VAB, 
indicadores que têm registado ligeiras melhorias mas ainda longe dos valores anteriores a 2008. 
Por outro lado, é já hoje possível observar as mais-valias que o PEC gerou com a criação de 
espaços de articulação entre as empresas e centros de saber, com a consequente 
transferência de tecnologia. Não ampliar o PEC-Águeda irá fazer com que estes processos se 
atrasem e sejam mais lentos, não abrangendo tantas novas empresas como seria possível com 
a sua expansão. 
Cumulativamente, e olhando para o investimento público, a ampliação do PEC-Águeda irá 
ajudar o município a atingir um ponto de equilíbrio financeiro pleno face ao investimento 
realizado na execução da 1ª fase do PEC, e gerará receitas que poderão ser reinvestidas 
noutras áreas associadas ao fomento do empreendedorismo local, como o caso da incubadora 
de empresas de Águeda, ou de outas ações de dinamização do tecido empresarial, como o 
caso das missões empresariais, entre outras. 
É pois fácil de constatar que a não ampliação do PEC-Águeda provocará um constrangimento 
ao crescimento do tecido empresarial de Águeda e será também um constrangimento ao 
desenvolvimento de um ecossistema de inovação já hoje associado ao PEC-Águeda, que se 
pretende cada vez maior e mais marcante. 
 
5.2. COMPETITIVIDADE  

5.2.1. SITUAÇÃO ATUAL  

5.2.1.1. Atração de Investimento 

No que diz respeito à atração de investimento, importa desde logo referenciar o quadro fiscal 
do município, o qual se constitui como um fator de competitividade com influência direta no 
investimento externo no concelho. Assim, é possível observar que, em contra ciclo com as 
políticas que eram seguidas pelo Estado Central, a autarquia tem decidido de forma contínua e 
direta não aplicar um conjunto de taxas municipais, nomeadamente:  
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 Não aplicação da Taxa Municipal de Turismo; 
 Não aplicação da Taxa Municipal de Proteção Civil;  
 Não aplicação da Taxa de Ocupação do Subsolo (TOS) do gás natural;  
 Não aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP); 
 Não aplicação da taxa variável de Imposto de Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

que cabe às Autarquias (5%); 
 Não aplicação da Derrama24 para os sujeitos passivos que tenham um volume de 

negócios igual ou inferior a 100.000,00 €;  
 A aplicação da taxa mínima, permitida por lei, para o Imposto Municipal sobre Imóveis25 

(0,3%). 
Acresce referir que no quadro da Região e do Distrito de Aveiro, o Município de Águeda é o 
único que tem a taxa de 0% do IRS, e a nível nacional encontra-se na lista dos municípios com 
menor carga fiscal. Ora, estes impostos não cobrados têm uma ação direta ao nível das 
empresas, sobretudo a derrama e o IMI, fomentado sobretudo a atração e criação de PME´s, as 
quais são a força do tecido empresarial local, e permitem ao município criar um quadro 
favorável ao desenvolvimento das mesmas. 
Cumulativamente a estes aspetos, o Município de Águeda apresenta ainda um conjunto de 
incentivos e estruturas de suporte para a atração de investimento, assim como desenvolve um 
conjunto de ações a este nível. Destes, importa destacar: 

 OS INCENTIVOS FINANCEIROS  
Com o intuito de atrair novos investimentos para o concelho, o Município de Águeda 
estabelece condições mais favoráveis para facilitar a fixação de empresas, através da 
concessão de incentivos financeiros, como é o caso do preço de venda dos lotes do PEC-
Águeda em que, para além da descida do preço de venda sobre o estipulado em 
Regulamento Municipal (de 25,00 para 15,00 €/m2), são oferecidas bonificações mediante o 
compromisso de criação de novos postos de trabalho, que pode ascender a um máximo de 
10% sobre o valor de aquisição do terreno. 
Por outro lado, e como forma de reduzir o investimento das empresas no seu processo inicial 
de constituição e de construção das suas instalações, o município criou um mecanismo de 

                                                      
24 Derrama é um imposto autárquico definido anualmente pelos municípios, tendo como limite máximo o montante de 1,5% 
do lucro tributável das empresas sujeitas e não isentas de IRC. Enquadramento Legal: Artº 18º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro.  
25 IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) é um imposto que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios (rústicos, 
urbanos ou mistos), cuja receita reverte para os respetivos municípios. Enquadramento Legal: Alínea a) e c) do n.º 1 do art.º 
112.º e n.º 13 do art.º 112 do CIMI.  
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suporte financeiro, em que permite a constituição, nos lotes sua propriedade, de um direito 
de superfície até um máximo de 50 anos, em que as empresas apenas têm que pagar      
1,00 €/ano por m2 de terreno industrial26. Esta medida permite às empresas investir na 
construção e na aquisição de equipamentos de forma mais célere, em vez de esgotarem os 
seus recursos financeiros na aquisição de lotes para construção. 
Os valores podem ainda ser mais reduzidos, consoante se tratem de investimentos de cariz 
de interesse público municipal ou projetos PIN e PIN+. 
 AS TAXAS E LICENÇAS  
Para além dos incentivos mencionados, no que diz respeito diretamente ao licenciamento 
das empresas, o município de Águeda aplica uma taxa muito baixa de construção, de 
apenas 2,00 €/m2 x área de construção a licenciar.  
 AS ESTRUTURAS DE APOIO ÀS EMPRESAS  
Neste campo, são várias as estruturas que o município disponibiliza, como sejam: 

o Parque Empresarial do Casarão, que se constitui como a principal estrutura de 
atração no concelho para a criação de novas empresas, e que apresenta todas as 
condições necessárias para o desenvolvimento sustentado das mesmas, sendo de 
destacar o facto de este ser um dos poucos espaços de localização empresarial a 
nível nacional com a possibilidade de abastecimento de energia elétrica em Alta 
Tensão (AT), o que possibilita a instalação no mesmo e na Região Centro de 
grandes consumidores de energia; 

o Incubadora de Empresas de Águeda, cuja missão é fomentar o empreendedorismo 
local e alargar a base e tipologia das empresas existentes e onde as startups têm 
isenção de pagamento de espaços e serviços de incubação durante o período de 
pré-incubação de ideias de negócio. Às empresas/ideias incubadas são fornecidos 
serviços especializados de apoio ao empreendedorismo, em áreas como o 
marketing, a contabilidade e o design de comunicação; 

o Gabinete de Apoio aos Empresários, cuja missão é ajudar as empresas no que diz 
respeito à implementação dos seus investimentos no terreno, acompanhamento 
dos processos de licenciamento e elaboração de candidaturas a fundos, assim 
como na realização de ações de sensibilização e de workshops sobre mercados 

                                                      
26 Por exemplo, um lote de terreno de 1.000 m2, apresenta um valor de aluguer anual de 1.000,00€ por ano. 
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internacionais, e ainda na realização de Feiras e Missões Empresariais em território 
nacional e internacional, no contexto do projeto Águeda Exporta27; 

o Águeda Living Lab, que se constitui como um espaço de desenvolvimento e 
aprendizagem de novas tecnologias, e que é igualmente uma estrutura de suporte 
ao tecido empresarial, incluindo um FABLAB que suporta as empresas locais no 
desenvolvimento dos seus protótipos para aplicação posterior à produção, e que 
faz parte da rede da Enoll – European Network of Living Labs. 

 
                                                      
27 O projeto Águeda Exporta é parte integrante do programa de desenvolvimento empresarial da Autarquia de Águeda – ÁGUEDA EMPREENDE, que inclui outros 3 projetos: Águeda Inova (inovação e criação de empresas), Águeda Emprega 
(criação de emprego e qualificação) e Águeda Investe (apoio financeiro às empresas). 
O projeto Águeda Exporta pretende, antes de mais, promover a internacionalização das PME´s do concelho de Águeda, 
não isoladamente mas através da constituição de uma rede de empresas que participem nas missões e feiras internacionais 
em parceria. 
Assim, o projeto consiste na preparação de missões empresariais, sendo o principal promotor e financiador desta iniciativa a 
Autarquia de Águeda. Este aspeto é desde logo de realçar, dado não existir essa tradição em Portugal, ou mesmo na 
Europa, de uma autarquia promover a participação em feiras internacionais com as empresas do seu território, ficando 
muitas vezes esta situação a cargo das Associações Empresariais ou Câmaras de Comércio. Contudo, a Autarquia de 
Águeda, que tem primado pela inovação das suas iniciativas, decidiu, como forma de promover o tecido empresarial local 
e ajudar o mesmo a ultrapassar a crise económica vivida em Portugal desde 2010, ser promotora deste tipo de iniciativas. 
Refira-se que este género de posicionamento é reforçado pela já longa tradição da autarquia na constituição de redes 
que envolvam o poder público e as empresas locais, a que se somam pontualmente universidades, nomeadamente a 
Universidade de Aveiro. 
Assim, as missões e/ou participações nas feiras são organizadas pela Autarquia que assume os encargos financeiros das 
mesmas, assim como de toda a logística associada, colocando inclusivamente à disposição das empresas técnicos dos 
seus quadros para representação destas nos eventos onde poderão estar presentes, dispensando assim a presença muitas 
vezes de um agente comercial de cada empresa.  
Esta situação está também relacionada com a forma como as missões e/ou participações são preparadas, já que existe 
apenas um stand ou espaço único onde estão representadas todas as empresas e onde são promovidas pela Autarquia de 
forma igual. Este aspeto é tanto mais relevante pelo facto desta forma de organização potenciar uma maior proximidade 
entre as próprias empresas participantes, ajudando a esbater barreiras que muitas vezes existem no dia a dia. 
Foi exatamente este espírito colaborativo e de criação de redes que levou ao 1º evento deste projeto, nessa fase à escala 
nacional, e que ocorreu na Tektónica 2012 – Feira Internacional de Construção e Obras Públicas, em Lisboa, onde esteve 
presente o projeto Águeda Concept. Este juntou 35 empresas e entidades do concelho e da região de Águeda na criação 
e apresentação de uma casa sustentável, de arquitetura modular, e totalmente equipada pela rede de parceiros. Este 
projeto alcançou grande projeção mediática e mostrou as potencialidades do trabalho conjunto na presença em 
certames e exposições de caráter nacional e internacional. 
Também em 2015 a Autarquia promoveu uma participação forte na Green Business Week, com a presença de um “mega”  
stand, que apresentou variados projetos da Autarquia em torno da temática – Smart Cities -, com a presença dos parceiros 
públicos e privados no mesmo espaço. A presença na Green Business Week manteve-se no ano de 2016, num modelo de 
representatividade do município através de várias empresas pertencentes à Incubadora de Empresas de Águeda. 
Já no cômputo internacional, e no seguimento do projeto Águeda Exporta, foram promovidas e organizadas as 
participações em várias feiras internacionais, especificamente na Intercasa Moçambique 2013, na Construmar DÉCO 2013, 
em Marrocos, na Expocamacol 2014, na Colômbia, na MIF 2014 – Macau International Fair, e ainda no Salão Imobiliário de Portugal em Shanghai 2015 – Portugal Property & Investment Road Show, onde estiveram presentes mais de 40 empresas de 
Águeda. 
Realce-se ainda que as feiras serão definidas anualmente, consoante os pedidos das empresas de Águeda, ou tendo em 
conta os estudos de mercado que indiquem quais os países com maior potencial de crescimento. 
Importa ainda mencionar que o trabalho desenvolvido pela Autarquia neste projeto não se esgota na realização dos 
eventos, pois antes dos mesmos são realizadas ações de esclarecimento das empresas sobre os problemas e desafios que 
irão encontrar, e na fase posterior é encetado um apoio na ligação entre as empresas e os contactos recolhidos pela 
Autarquia nos certames. Cumulativamente, e como ações de apoio, importa destacar o almoço-debate com a Embaixada do Brasil, em 2012 (com o Conselheiro do Embaixador do Brasil em Portugal), a sessão pública sobre “Mercados árabes: oportunidades e potencialidades” (promovida pela CCIAP – Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa), o seminário Águeda é futuro, promovido pela Multisector e uma sessão sobre “Missões Internacionais” promovida pela AIP. 
Refira-se ainda outra particularidade do projeto, relativa à adoção de uma metodologia mista para as missões em termos 
de empresas e produtos, isto é, o projeto assenta na ideia de que, independentemente de se pretender participar numa 
feira temática, as missões de Águeda serão sempre multisetoriais, pois tal é importante na lógica de perceber o que é que 
os mercados em presença poderão estar à procura para além dos produtos que seria de encontrar no certame em 
questão, efetuando-se assim uma abordagem múltipla aos mercados. 
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LOTE EMPRESA INVESTIMENTOS PREVISTOS
1 Soveículos, de Luís Florindo, Unipessoal, Lda 300.00.00 €
2 Silfergomes, Lda. N.D.
4 e 5 Somnium, Lda. 375.000,00 €
6 Cláudio Aristides de Sousa Barbosa 125.000,00 €
7A Carlos Natal, Lda. 800.00,00 €
9 Perfichapa, Lda. 350,000,00 €
10 IMBV - Indústria de Móveis do Baixo Vouga, Lda. N.D.
12 Imagem de Férias, Lda. 200.000,00 €
13A a 13J Solintellysys, Lda. 8.000.000,00 €
13K e 23 a 28 FJ Bikes Europe, Lda. 8.200.000,00 €
14 António Trabulo - Pólos Cargo, Lda. 450.000,00 €
15 EMAJ, Lda. 400.000,00 €
16A
18
19 Cardieventos, Lda. 450.000,00 €
20 Perfilkit, Lda. 3.000.000,00 €
21 Santos & Gomes, Lda. 500.00,00 €
29 e 30 Aguitécnica, Lda. 150.000,00 €
33 Beecork, Lda. 640.000,00 €
34 Sobmedida, Lda. 3.000.000,00 €
36A Lightenjin, Lda. | Globaltronic, Lda. 300.000,00 € | 200.000,00 €
39A Febol - Ferragens da Borralha, Lda. 250.000,00 €
40 Tortec, Lda. 544.000,00 €
41 Packoptions, Lda. 150.000,00 €
42A Triangle's, Lda. 17.000.000,00 €

Sakthi Portugal SP21, SA* 40.000.000,00 €
Ciclo-Fapril - Indústrias Metalúrgicas, SA* 5.000.000,00 €

Raio Móveis Metálicos, Lda.

N.D. - Não disponível

1.500.00,00 €

* Parcialmente no PEC, face à suspensão parcial da faixa de gestão de combustíveis

 OUTROS INCENTIVOS  
Para além dos incentivos referidos anteriormente, o Município de Águeda desenvolve ainda 
ações e apoia iniciativas locais de emprego, concedendo apoios às famílias, visando 
minimizar a migração de residentes e, sobretudo, fixar novos residentes no concelho, 
nomeadamente através: 

 Da plataforma de emprego do município, que permite o recrutamento/ 
candidatura dos interessados através do site da autarquia para as empresas 
instalados no PEC-Águeda, no sentido de facilitar a canalização de pretensões e o 
contacto entre as partes; 

 De parcerias para a compra ou arrendamento de habitações para novos 
trabalhadores que venham para o concelho, como é o caso do mercado social 
de arrendamento, que permite disponibilizar habitações a custos controlados. 

Ora, todas estas ações e mecanismos têm permitido ao município captar investimento externo, 
com especial destaque para o papel que o PEC-Águeda (1ª fase) desempenhou a este nível, já 
que foi a sua existência que permitiu que tal investimento a nível empresarial fosse viável, pelo 
que importa centrar a análise no mesmo. Assim, importa entender o número e os montantes de 
investimento da 1ª fase do PEC e que se encontram constantes no quadro 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 26 | Quadro de Investimento no PEC-Águeda (1ª fase) (Fonte: CMA, 2016) 
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LOTE EMPRESA INVESTIMENTOS PREVISTOS
61 e 62 CONNEPAR 10.000.000,00 €
63 ORO Freddo - Fabricação de Gelados, Lda. 1.700.000,00 €
64 a 67 ABCOTT 20.000.000,00 €
68 Raiz Speciality Coffees, Lda. 3.500.000,00 €
69 a 75 Falma Verde - Peças e Equipamentos Agrícolas, Lda. 11.500.000,00 €
87 Flagworld N.D. 
90 Rent and Go N.D. 
91 Potira - Cosmética Unipessoal, Lda. 1.200.000,00 €
93 a 95 RIMMA Cosméticos / RIMMA Gráfica 6.500.000,00 €
96 Rail Brasil 1.700.000,00 €
97 e 98-A a 98-E Bonami 20.000.000,00 €
113 a 118 Aguesport, Lda. N.D. 
N.D. - Não disponível

Analisando o quadro anterior, é possível constatar que o investimento realizado no PEC ascende 
aos 91.884.000,00 €, sendo que destes 51.200.000,00 € correspondem a investimento externo ao 
concelho e país, repartido entre a Sakthi Portugal SP21 (grupo indiano), a JF Bikes Europe (Grupo 
Taiwanês) e a Sobmedida (empresa brasileira), que representam cerca de 56% do investimento 
total. 
Fruto de diversos contactos e das ações da autarquia, neste momento existe ainda um conjunto 
significativo de empresas em lista de espera para poder investir no PEC-Águeda, 
nomeadamente na sua ampliação, caso esta venha a confirmar-se, praticamente todas estas 
de cariz internacional, sendo que se estima que os investimentos externos em carteira possam 
ascender aos 76.100.000,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 27 | Quadro de Investimento em lista de espera para o PEC-Águeda (2ª fase)  
(fonte: CMA, 2016) 

 
Assim sendo, é possível constatar que o município de Águeda tem desenvolvido um trabalho 
contínuo de captação de investimento alicerçado nas suas políticas e infraestruturas, com 
especial destaque para o PEC, que têm resultado em investimentos externos significativos, com 
impactos diretos positivos no concelho, e que se pretende que continue a crescer nos próximos 
anos. 
 
5.2.1.2 Volume de Negócios (VAB) e Balança Comercial (Importações/Exportações) 
No que se refere ao estímulo ao crescimento, importa considerar as questões associadas ao VAB 
do concelho de Águeda e ainda as questões associadas à balança comercial. 
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Período de 
referência dos 

dados
Ano Portugal Centro Região de 

Aveiro Águeda
2008 88037 13778 2796 458
2009 84227 13264 2624 423
2010 84956 13294 2708 433
2011 79339 12473 2531 397
2012 73126 11498 2367 359
2013 73111 11369 2344 366
2014 76131 11960 2531 388

Valor acrescentado bruto (€) 

Assim, no que diz respeito ao VAB do concelho de Águeda, e tal como constante na figura 31 e 
quadro 28, o mesmo tem sofrido desde 2008 diversas oscilações, passando dos cerca de 
460.000.000,00 € em 2008, para pouco mais de 350.000.000,00 € em 2012, estando em 
crescimento e atingindo em 2014 os 388.000.00,00 €. Se observarmos comparativamente o VAB 
do concelho de Águeda com os de Portugal e da Região Centro, verificamos que a tendência 
é semelhante, o que mostra que o concelho seguiu a tendência do país face à crise que se fez 
sentir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 31 | VAB – Valor Acrescentado Bruto no concelho de Águeda, em milhões de euros  

(Fonte: INE, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 28 | VAB do concelho de Águeda, em milhares de euros  
(Fonte: INE, 2016) 
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Período de 
referência dos 

dados
Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3)

Valor acrescentado bruto 
(€) das Empresas  por 

Atividade económica (CAE 
Rev. 3)

Agricultura, produção animal, caça, floresta e 
pesca 4.507
Indústrias extrativas 1.681
Indústrias transformadoras 247.629
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e 
ar frio -
Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e 
despoluição

1.370
Construção 8.167
Comércio por grosso e a retalho; reparação 
de veículos automóveis e motociclos 80.908
Transportes e armazenagem 5.500
Alojamento, restauração e similares 5.215
Atividades de informação e de comunicação -
Atividades imobiliárias 2.156
Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares 13.081
Atividades administrativas e dos serviços de 
apoio 5.401
Educação 2.793
Atividades de saúde humana e apoio social 6.274
Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 564
Outras atividades de serviços 2.023

2014

Desagregando o VAB por setores para o ano de 2014 (ano mais próximo com o ano atual – 
quadro 28), verificamos que no caso de Águeda a indústria transformadora tem um peso 
gigantesco, com um valor de 247.629.000,00 €, representando cerca de 64% do valor total do 
VAB, sendo que junto a este apenas o comércio por grosso apresenta um valor ainda 
representativo com cerca de 80.000.000,00 € e as atividades de consultadoria, científicas, 
técnicas e similares, com cerca de 13.000.000,00 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quadro 29 | VAB do concelho de Águeda por setor de atividade, para 2014, em milhares de euros  
(Fonte: INE, 2016) 

 
No que toca à balança comercial, importa apresentar os valores para o comércio internacional 
em 2015 (dados disponíveis mais recentes), onde verificamos que as exportações do concelho 
de Águeda (quadro 29) apresentam valores superiores às importações, com um saldo da 
balança comercial a ser positivo em 130.886.000,00 €, contrariando a tendência do país, facto 
que não é estranho, tendo em conta o nível de industrialização do concelho e o facto de maior 
parte das empresas ter a sua produção comprometida a quase 100% para o estrangeiro. 
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Ranking 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Espanha Espanha Espanha Espanha Espanha Espanha Espanha Espanha
2 Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha
3 França França França França França França França França
4 Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido
5 América do Norte Itália América do Norte América do Norte América do Norte América do Norte América do Norte América do Norte
6 Estados Unidos América do Norte Países Baixos Países Baixos Países Baixos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos
7 Países Baixos Países Baixos Itália Itália Estados Unidos Países Baixos Países Baixos Países Baixos
8 Bélgica Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Itália Itália Itália Itália
9 América do Sul Bélgica Bélgica Bélgica Bélgica Norte de África Norte de África Norte de África
10 Norte de África Norte de África América do Sul Norte de África América do Sul Bélgica Bélgica Bélgica

Nome da Empresa Mercados de Exportação
Imagem de Férias, Lda. Brasil
Raio – Móveis Metálicos, Lda. Chile e México
Perfilkit, Lda. França, Angola e Espanha
Beecork, Lda. Espanha, França, Alemanha, Itália, Turquia e Grécia
Lightenjin, Lda. Espanha e Brasil
Globaltronic, S.A. Alemanha, França, Suíça e Angola
Febol – Ferragens da Borralha, Lda. Espanha
Tortec – Tornearia e Peças Técnicas, Lda. Espanha, França, Itália, Inglaterra, EUA e México
Sobmedida, Lda. Europa, Médio Oriente e EUA
Triangles – Cycling Equipments, S.A. Paises Baixos, Alemanha, Espanha, Bélgica e França
Sakthi Portugal SP21, S.A. Alemanha, Espanha, Eslováquia, Reino Unido e a 

República Checa
FJ Bikes Europe, Lda. Itália, Espanha, Holanda, Suécia e EUA
Solintelysys, S.A. Colômbia, Rússia e Índia

 
 
 
 
 

Quadro 30 | Comércio Internacional de Águeda, 2015  
(fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens) 

 
No que se refere aos países de exportação (quadro 30), à semelhança do país, a maior parte 
das exportações regista-se para os países da União Europeia, com especial incidência para 
Espanha, Alemanha, França e Inglaterra, os quais registam igualmente os maiores volumes de 
negócio. 
 
 
 
 
 

Quadro 31 | Principais Países de Exportação de Portugal, 2008 – 2015 (Fonte: INE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 32 | Principais países de exportação das empresas do PEC-Águeda (Fonte: CM, 2016) 
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Para fora da Europa, especial destaque vai para as exportações realizadas para os PALOPS, ou 
ainda para os países da América do Sul, como Brasil, Chile e México, embora se possa dizer que 
as empresas de Águeda apresentam um grande diversidade de mercados, espalhados pelo 
Mundo. Refira-se que, olhando para as empresas que se irão instalar na 1ª fase do PEC, na sua 
maioria são empresas exportadoras (nalguns casos de 100% do sua produção) para os mais 
diversos mercados, o que em muito virá beneficiar a balança económica concelhia. 
 
5.2.2. TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM PLANO 
Da análise efetuada, foi possível possível constatar que o concelho tem vindo a registar ao 
longo dos últimos anos um progressivo crescimento ao nível do investimento externo, fruto das 
políticas de apoio às empresas da autarquia e, em especial, à criação do PEC-Águeda (1ª 
fase), o qual permitiu a criação de condições para fixação de PME´s e de grandes empresas 
internacionais de diversos setores de atividade. Esta tendência de recuperação económica 
encontra expressividade igualmente no VAB do concelho, o qual, depois de atingir o ponto mais 
baixo em 2012, tem vindo a recuperar progressivamente. 
Destaque ainda para o facto de esta recuperação do VAB poder ser incrementada com o 
aumento das exportações das empresas que se instalam em Águeda, já que se pode observar 
que os grandes investimentos realizados no concelho são de empresas internacionais, que irão 
exportar toda a sua produção, melhorando ainda mais a já positiva balança comercial 
concelhia.  
Assim, a não ampliação do PEC-Águeda irá conduzir a um estagnar no tempo do crescimento 
do VAB, assim como das empresas exportadoras, bem como irá reduzir significativamente a 
oferta do concelho, em termos de áreas empresariais, para acolher as empresas que queiram 
investir no mesmo, já que o município não dispõem de outras áreas de génese municipal 
infraestruturadas. Tal é bem visível pelo quantidade de empresas em carteira que o município 
dispõe e que pretendem instalar-se em Águeda, as quais acabariam por escolher outros 
municípios ou, inclusivamente, outro país para se instalarem, gerando novamente uma situação 
de fuga de investimento, que o PEC, aquando da sua criação, veio ajudar a estancar. 
Desta forma, só com a ampliação do Parque Empresarial do Casarão o município continuará a 
ter condições para continuar com a sua política de atração de investimento, que tantos 
resultados positivos têm trazido a vários níveis. Se este parar, o concelho arrisca-se a entrar 
novamente numa fase de declínio socioeconómico. 
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5.3. ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO  

5.3.1. SITUAÇÃO ATUAL  

5.3.1.1. Política de Solos 

Um dos princípios fundamentais que levou à elaboração do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial do Casarão foi o facto de o terreno industrial em Águeda ter estado inflacionado ao 
longo das últimas décadas, o que teve um impacto muito negativo em termos de captação de 
investimento. De acordo com o referido na revisão do PDM de Águeda, “A inexistência de zonas 
industriais devidamente infra-estruturadas e com bolsas de terreno disponíveis a preços 
acessíveis é apontada como o principal factor impeditivo de um maior desenvolvimento 
industrial.” (CEIDET, 2001). Esta frase expressa de forma clara um dos maiores constrangimentos 
existentes sentidos pelo tecido industrial aguedense, e que têm contribuído de forma clara para 
um certo abrandar do desenvolvimento industrial concelhio.” (…) 
“Aliás, a questão do custo elevado do solo tem sido um aspecto fundamental para o abandono 
de algumas das empresas de Águeda para outros concelhos limítrofes, onde o solo industrial 
(normalmente de índole municipal) apresenta menor custo. Já o Plano Estratégico de Águeda 
referia em 2001 que “o elevado custo dos terrenos, a alteração sofrida pela estrutura rodoviária 
principal da região, as dificuldades burocráticas do licenciamento industrial, a (falta) de 
elegibilidade em relação a fundos de apoio ao investimento e a percepção de um 
relativamente mais alto custo da mão-de-obra são problemas frequentemente levantados para 
explicar a fuga de investimentos industriais e mesmo de empresas de Águeda para zonas 
industriais infraestruturadas existentes em concelhos vizinhos (Albergaria-a-Velha, Oliveira do 
Bairro, Anadia e Oliveira de Frades)” (CEIDET, 2001). Verifica-se que efetivamente os valores de 
venda dos terrenos são excessivos, situando-se, em média, entre os 40 e 75 €/m2 para os 
diferentes espaços industriais do Concelho, nalguns casos não infraestruturados, o que se revela 
extremamente elevado para os valores praticados nos concelhos vizinhos, onde os terrenos 
devidamente loteados e infraestruturados são colocados no mercado com valores a rondar os 
25 €/m2, ficando, nalguns casos, ainda abaixo deste valor.” (Estudo setorial de Economia e 
Indústria, Revisão do PDM de Águeda, abril de 2009). 
Ora, com a execução do PP do PEC-Águeda, para além de se ter construído o primeiro parque 
empresarial de génese municipal, foi também possível observar uma redução de preço 
significativa no concelho em termos do valor por m2 do terreno industrial, o qual passou dos 
40,00 a 75,00 €/m2 de média para os 25,96 €/m2 de média (quadro 33), o que implica reduções 
no preço do terreno entre os 35 e os 65% nalguns casos, tendo-se assim alcançado um dos 
objetivos da elaboração do Plano em pleno. Aliás, não só o PEC acabou por ser interessante 
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LOCALIDADE FREGUESIA Área (m2) Preço (€) Preço (€/m2)
Raso de Paredes, Águeda Águeda e Borralha 5.700 120.000,00 € 21,05 €
Águeda e Borralha Águeda e Borralha 17.530 280.000,00 € 15,97 €
Trofa, Segadães e Lamas do Vouga Trofa, Segadães e Lamas do Vouga 4.710 280.000,00 € 59,45 €
Travassô e Óis da Ribeira Travassô e Óis da Ribeira 6.000 262.500,00 € 43,75 €
Travassô e Óis da Ribeira Travassô e Óis da Ribeira 3.200 105.000,00 € 32,81 €
Recardães e Espinhel Recardães e Espinhel 4.050 100.000,00 € 24,69 €
Águeda e Borralha Águeda e Borralha 4.438 299.000,00 € 67,37 €
Barrô e Aguada de Baixo Barrô e Aguada de Baixo 4.525 81.500,00 € 18,01 €
Giesteira Águeda e Borralha 1.100 20.000,00 € 18,18 €
Giesteira Águeda e Borralha 1.840 21.000,00 € 11,41 €
Águeda e Borralha Águeda e Borralha 14.024 500.000,00 € 35,65 €
Águeda e Borralha Águeda e Borralha 5.000 100.000,00 € 20,00 €
Águeda e Borralha Águeda e Borralha 19.980 298.000,00 € 14,91 €
Águeda e Borralha Águeda e Borralha 17.400 174.000,00 € 10,00 €
ZI Barrô Barrô e Aguada de Baixo 2.350 75.000,00 € 31,91 €
Águeda e Borralha Águeda e Borralha 1.237 19.900,00 € 16,09 €

com os preços praticados para os empresários (entre os 15,00 e 25,00 €/m2, ou o 1,00 € por 
m2/ano, no caso do direito de superfície), como acabou por tornar o concelho mais 
competitivo em termos gerais para a instalação de novas empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 33 | Preço de venda por m2 dos terrenos de uso industrial em Águeda – dezembro/2016  
(Fonte: Mediadoras imobiliárias do concelho) 

 
5.3.1.2 Ordenamento Industrial 
“Tal como no resto do país, também o desenvolvimento urbano concelhio se foi 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, e os espaços intersticiais no interior dos quarteirões, 
até certa altura vazios, começaram também eles a registar ocupações, nem sempre 
devidamente articuladas com a envolvente, e apoiadas numa lógica fundiária cujos padrões se 
alteraram. Em alguns casos, esta alteração das formas organizacionais presentes no território 
conduziram a uma perda de urbanidade28, consequência de uma desqualificação dos espaços 
urbanos e, inevitavelmente, das vivências destes. Esta situação, bem visível ao longo de todo o 
Concelho de Águeda, é agravada ainda por uma característica muito particular, a enorme 
pressão industrial que Águeda sentiu no século XX, e que se traduziu num crescimento difuso de 
unidades industriais por todo o Concelho, provocando um elevado grau de dispersão e de 
desordenamento industrial29, que conduziu a problemas de promiscuidade entre a função 
industrial e a residencial, de vizinhança e ambientais.” (CMA, 2009, AAE). 
                                                      
28 CEIDET, 2001, pág. 7. 
29 CEIDET, 2001, pág. 24. 
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Ora, o desordenamento industrial registado ao longo do último século em Águeda é bem patente 
ainda hoje no concelho, embora com melhorias cada vez maiores a este nível. Em 2009 registavam-
se a existência de 254 unidades industriais espalhadas pelo território municipal fora de áreas 
destinadas à mesmas (quadro 34), sendo que a maior parte das indústrias fora dos perímetros 
industriais encontram-se localizadas em áreas urbanas e urbanizáveis, o que, como já foi referido 
deu origem a inúmeros problemas ambientais e de vinhaça (importa lembrar contudo, que nalguns 
casos, foram as zonas residenciais que cercaram as unidades industriais existentes e não ao 
contrário, mas ainda assim, o problema mantém-se). 
 

 

CLASSE DE ESPAÇO N.º DE INDÚSTRIAS 
Urbano 183 
Urbanizável 21 
Florestal 36 
Agrícola 14 

TOTAL 254 
 

Quadro 34 | Distribuição das indústrias existentes pelas classes de espaço do PDM, excluindo o industrial  
(Fonte: CMA, 2009) 

 
A elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal do concelho de Águeda (2009) veio trazer 
novas regras à ocupação pelas indústrias das áreas urbanas, assim como promover mecanismos 
para a deslocalização das mesmas. Embora o problema não esteja resolvido, verifica-se hoje 
uma situação melhor que no passado, com o fecho de muitas unidades em solos urbanos e 
com a limitação à instalação de novas empresas em áreas residenciais, face à sua tipologia 
industrial. 
Desta forma, e efetuada uma análise tendo por base as licenças de utilização emitidas pelo 
Município desde a entrada em vigor da 1.ª Revisão do PDM (março de 2012) até 2016 (quadro 
35), facilmente se verifica que o número de licenças de utilização emitidas para Indústrias ou 
armazéns fora dos Espaços de Atividades Económicas (EAE) previstos no PDM é diminuto e 
inferior ao licenciamento de empresas no interior dos mesmos, sendo que a maior parte dos 
licenciamentos fora dos EAE são armazéns, mais compatíveis com a função residencial. 
Aqui teremos que ter consideração igualmente a influência do PEC-Águeda, o qual se assume 
como um espaço por excelência para a deslocalização de empresas no concelho, quer de 
outras áreas de cariz industrial não qualificadas, assim como de espaços urbanos do concelho. 
No total, tal como é visível no quadro 36, o PEC-Águeda irá albergar 17 deslocalizações, das 
quais 35% vêm de áreas urbanas residenciais, mostrando-se assim a importância que este 
espaço teve na melhoria do ordenamento industrial do concelho. 
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Ano
N.º de Licenças de 

utilização para Indústria / 
Armazém fora dos EAE

N.º de Licenças de 
utilização para Indústria / 

Armazém em EAE
2012 4 14
2013 3 9
2014 5 13
2015 5 3
2016 9 12

LOTE EMPRESA Deslocalização Nova unidade Nova empresa
1 Soveículos, de Luís Florindo, Unipessoal, Lda 1
2 Silfergomes, Lda. 1
4 e 5 Somnium, Lda. 1
6 Cláudio Aristide de Sousa Barbosa 1
7A Carlos Natal, Lda. 1
9 Perfichapa, Lda. 1
10 IMBV - Indústria de Móveis do Baixo Vouga, Lda. 1
12 Imagem de Férias, Lda. 1
13A a 13J Solintellysys, Lda. 1
13K e 23 a 28 FJ Bikes Europe, Lda. 1
14 António Trabulo - Pólos Cargo, Lda. 1
15 EMAJ, Lda. 1
16A
18
19 Cardieventos, Lda. 1
20 Perfilkit, Lda. 1
21 Santos & Gomes, Lda. 1
29 e 30 Aguitécnica, Lda. 1
33 Beecork, Lda. 1
34 Sobmedida, Lda. 1
36A Lightenjin, Lda. | Globaltronic, Lda. 2
39A Febol - Ferragens da Borralha, Lda. 1
40 Tortec, Lda. 1
41 Packoptions, Lda. 1
42A Triangle's, Lda. 1
- Sakthi Portugal SP21, SA* 1
- Ciclo-Fapril (Metal Works)* 1

Raio Móveis Metálicos, Lda.

* Parcialmente no PEC, face à Suspensão Parcial da Faixa de Gestão de Combustiveis

1

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quadro 35 | Novas licenças de utilização para Indústrias ou Armazéns no concelho de Águeda  
– março/2012 a dezembro/2016  (Fonte: CMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 36 | Empresas a implantarem-se no PEC - dezembro/2016  (Fonte: CMA) 
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Cumulativamente à questão do ordenamento industrial, não pode ser descurada a questão 
relativa à necessidade que existe hoje em dia de ter espaços adaptados às necessidades e 
exigências das empresas, e dotados de equipamentos e serviços de apoio, assim como de 
estruturas de suporte comum ao nível do transporte, quer de passageiros, quer de mercadorias. 
No contexto do concelho de Águeda, verifica-se que esta é ainda uma realidade distante, já 
que a quase totalidade dos Espaços de Atividades Económicas não apresenta estruturas de 
suporte comuns às empresas, algo que não é de estranhar, face à sua génese e ao facto de se 
localizarem em áreas onde os terrenos são privados e onde cada uma das empresas funciona 
de forma independente, sem qualquer relação com a envolvente e onde o município pouco 
pode intervir.  
Contrariando esta tendência, a 1ª fase do PEC-Águeda prevê a criação de equipamentos 
comuns de suporte às empresas, como é o caso do centro de negócios e incubadora de 
empresas (lote 31) prevista para o mesmo, ou de equipamentos de cariz social de suporte à 
família (lote 32), como é visível na figura 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 | Espaços destinados a estruturas de Apoio às Empresas no PEC-Águeda  
 (Fonte: CMA,2016) 

 
Simultaneamente, é fulcral encontrar soluções de intermodalidade, sendo que neste aspeto 
também o PEC-Águeda se mostra como um espaço privilegiado para tal, não só porque essas 
estruturas podem ser criadas pela entidade de gestão do Parque, mas também porque na 
realidade, junto ao mesmo existe um aeródromo, o qual tem já um projeto de requalificação 
para se transformar num aeródromo de grau II da ICAO, o que poderá permitir soluções de 
interface de transporte de pessoas (técnicos e pessoal das empresas) e bens e mercadorias 
“terra-ar”, que poderá trazer mais-valias futuras às empresas ai instaladas. 
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5.3.1.3 Riscos Tecnológicos 
Como é óbvio, quando falamos de atividades de cariz industrial, os riscos tecnológicos estão 
sempre associados à mesma, e sobretudo o impacto que os acidentes poderão ter sobre as 
populações ou sobre o ambiente.  
Herculano (2009:9) cita Rebelo (2001), onde refere que os riscos tecnológicos30 têm uma grande 
diversidade e alguns deles têm particular incidência sobre o ambiente. Segundo a classificação 
dos riscos, Rebelo (2001) distingue riscos simples de riscos complexos, e na sua sequência a 
constituição de uma bacia de riscos, que o autor considera como a noção geográfica. Isto é, 
quando nos colocamos num determinado local ou numa determinada região, verificamos que 
estamos sujeitos a um certo número de riscos. Nesta perspetiva, a perceção do risco salienta o 
conceito de escala, a escala taxonómica (local, pequena região, grande região) e a escala do 
ou dos riscos, que podem ser de grande dimensão ou de pequena dimensão. 
O risco é definido como a probabilidade de ocorrência de um processo (ou ação) perigoso e 
respetiva estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens e ambiente. Observando as 
atividades industriais terá sempre que se ter em conta o risco da própria atividade, assim como 
das atividades banais associadas a Espaços de Localização Empresarial ou a parques 
Empresariais como sejam, o transporte de combustíveis, a existência de reservatórios de gás, a 
armazenagem em reduzidas quantidades de substâncias facilmente inflamáveis/explosivas, ou 
que constituam um perigo para a saúde humana e para o ambiente, e ainda situações 
associadas a instalações de especial complexidade (ex. radioatividade e emissões radiológicas, 
fabrico ou armazenagem de substâncias perigosas em tipo e/ou quantidade que justifiquem a 
sua inclusão em regimes legais excecionais). 
De modo a calcular o Risco associado a cada evento, pode ser utilizada a metodologia 
definida pela ANPC, 2009 (PROCIV#9), definindo-se o Grau de Risco (Figura X) a partir da 
determinação da Gravidade e Probabilidade com critérios contantes nas figuras X e Y. 
Observado o caso de Águeda, e especificamente a parte relacionada com a atividade 
industrial, verifica-se que o Plano de Emergência e Proteção Civil de Águeda classifica a 
ocorrência de Acidentes em Parques industriais como “Risco Moderado”.  
 
                                                      
30 Zêzere et. al (2015), referem que a definição oficial dos termos utilizados na avaliação de riscos foi estabelecida numa 
convenção internacional organizada pela United Nations Disater Relief Co-ordinator (UNDRO, 1979).  
O risco é entendido como a probabilidade de ocorrência de um efeito específico causador de danos graves à 
Humanidade e/ou ao ambiente, num determinado período e em circunstâncias determinadas. Por outras palavras, o risco 
expressa a possibilidade de ocorrência, e a respetiva quantificação em termos de custos, de consequências gravosas, 
económicas ou mesmo para a segurança das pessoas, em resultado do desencadeamento de um fenómeno natural ou 
induzido pela atividade antrópica. 
A classificação clássica dos riscos estabelece uma separação fundamental entre os riscos naturais, que correspondem a 
ocorrências associadas ao funcionamento dos sistemas naturais, e os riscos tecnológicos que correspondem a acidentes, 
frequentemente súbitos e não planeados, que decorrem da atividade humana. A interação, cada vez mais acentuada e 
complexa, das atividades humanas com o funcionamento dos sistemas naturais, conduziu à introdução do conceito de 
Risco Ambiental, onde se integram fenómenos como a desertificação, poluição ambiental e os incêndios florestais.  
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Quadro 37 | Lista de verificação para identificação de riscos tecnológicos (Fonte: ANPC – PROCIV #9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Quadro 38 | Lista de verificação para Grau de Gravidade (Fonte: ANPC – PROCIV #9) 
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Quadro 39 | Lista de verificação para Grau de Probabilidade (Fonte: ANPC – PROCIV #9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 | Matriz de Risco – Grau de Risco (Fonte: ANPC – PROCIV #9) 
 
No caso do Plano de Pormenor do PEC, um dos objetivos traçados para o seu funcionamento 
consistia na criação de estruturas que prevenissem a ocorrência de riscos tecnológicos, sendo 
que o Plano de Prevenção e Mitigação de Acidentes Tecnológicos do PEC-Águeda (anexo 4), 
identificou 4 grandes situações e risco e as respetivas ações de prevenção:  

 Incêndio em Parque Industrial (face área florestal onde se encontra inserido);  
 Acidentes com substâncias perigosas (em trânsito ou em reservatórios no Parque);  
 Colapso de infraestruturas de distribuição de energia (face à linha AT existente no 

Parque);  
 Acidentes com aeronaves (face à presença do aeródromo confinante com o Parque). 
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Par o caso específico do PEC-Águeda, o plano definiu o Grau de Risco da seguinte forma:  
 Incêndio em Parque Industrial – MODERADO 
 Acidentes com substâncias perigosas – MODERADO 
 Colapso de infraestruturas de distribuição de energia – BAIXO 
 Acidentes com aeronaves – ELEVADO 

Contudo, para o restante concelho, não é possível fazer uma definição em concerto sobre o 
grau de risco em concreto associado a cada um dos Espaços de Localização Empresarial, já 
que não existem dados concretos sobre esta situação, sendo que, até há data, não se registou 
nenhum acidente tecnológico significativo. Importa, contudo, referir que existe uma 
preocupação crescente das empresas em termos das questões associadas aos riscos 
tecnológicos, com o aumento do número de empresas com certificação ambiental no 
concelho (no âmbito das normas ISO 14001).  
 
5.3.2. TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM PLANO 
Assiste-se hoje a uma melhoria das condições associadas ao preço do terreno com aptidão 
industrial em Águeda, fruto da implementação do primeiro parque de génese municipal do 
concelho, o PEC-Águeda (1ª fase), com os preços a reduzirem até mais 60% do seu valor há 
uma década atrás. Cumulativamente, tal tem permitido a captação de investimento para o 
concelho (que antes fugia para outros concelhos limítrofes), assim como as regras constantes no 
PDM de Águeda (revisão) e a criação do PEC, têm ajudado a ordenar o território, criando 
melhores regras para a instalação de empresas em espaços a estas destinados e não em áreas 
onde possam surgir conflitos com a população, com riscos para a mesma. Aliás, esta 
segmentação em muito será importante para a redução dos riscos tecnológicos associados à 
atividade industrial, identificados como moderados no concelho. A criação de parques 
Empresariais, devidamente preparados para responder a acidentes tecnológicos assume-se 
como o passo a dar em relação ao futuro. 
Ora, a não ampliação do PEC-Águeda, irá deitar por terra o trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido ao nível do combate à especulação fundiária. Só a ampliação do PEC é que irá 
continuar a permitir que o custo do solo industrial se mantenha baixo, já que o mesmo atuará 
como regulador do solo industrial em posse dos privados no concelho, os quais não poderão 
colocar os preços acima dos do PEC-Águeda, sob pena de não os conseguirem comercializar, 
ficando estagnados. O PEC-Águeda assume-se assim como a melhor arma contra a 
especulação fundiária que durante muito tempo se fez sentir em Águeda com consequências 
negativas para o mesmo.  
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Por outro lado, a sua ampliação irá limitar a deslocalizar de empresas/indústrias de áreas com 
menor aptidão industrial ou de áreas urbanas para o mesmo (por esgotamento das 
parcelas/lotes disponíveis), fazendo com que seja mais difícil a deslocalização das mesmas e 
impedindo a melhoria do ambiente das áreas onde se situam hoje em dia e a sua 
requalificação urbana.  
Cumulativamente, a ampliação do PEC-Águeda, permitirá disponibilizar às empresas um 
espaço devidamente equipado para estas em termos de equipamentos coletivos e serviços 
sociais, assim como possibilidades de melhores soluções associadas ao transporte de pessoas e 
mercadorias, que doutro modo, será difícil de implementar no concelho. 
Por último, a não ampliação do PEC irá contribuir para aumentar grau de risco relativamente à 
atividade industrial do concelho, já que existirão menos soluções para deslocalização e/ou 
implantação de novas empresas em Águeda. Esta situação é ainda mais grave no caso das 
indústrias existentes no tecido urbano, já que na realidade com o passar dos anos e com o 
envelhecimento das suas estruturas, os riscos aumentam, aumentando assim o grau de risco 
para as populações que se encontram à sua volta. 
 
5.4. EMPREGO  
 
5.4.1. SITUAÇÃO ATUAL  
5.4.1.1 Emprego/Desemprego 
Uma das questões mais importantes para qualquer país prende-se com os níveis de 
empregabilidade da sua população e com os impactos socioeconomicos negativos que o 
desemprego representa numa sociedade, criando desequilíbrios e problemas sociais difíceis de 
resolver. Águeda, apresentou-se ao longo do último século, como um concelho relativamente 
estável ao nível do emprego, facto que foi profundamente alterado com a partir do ano 2000, 
com as sucessivas crises que afetaram o tecido empresarial aguadense e que tiveram impactos 
diretos na população empregada. Para se ter uma melhor noção desta afirmação importa 
referir que em 2001, a taxa de desemprego em Águeda se localizava abaixo dos 3%, 
considerado pleno emprego. 
Importa realçar que os dados disponíveis que permitem caracterizar de melhor forma o 
emprego dizem respeito ao período censitários 2001 – 2011, o que é pouco relevante para uma 
análise mais aprofundada deste indicador, pois apenas será viável uma análise mais fiável a 
partir de 2021 com os dados dos Censos. Ainda assim, e sempre que possível, em termos de 
análise foram utilizados anos, indicadores e fontes de informação complementares para melhor 
retratar o mesmo no concelho de Águeda. 
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 SETORES DE ATIVIDADE 
ANOS TOTAL PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO 
1960 12.486 5.268 4.760 2.458 
1981 19.758 3.885 11.711 4.162 
2001 23.885 501 14.297 9.087 
2011 20.999 291 10.367 10.341 

 

Desta forma, e iniciando a análise pela Taxa de Emprego (quadro 40) podemos observar que 
para o ano de 2011 a taxa de emprego em Portugal se situava nos 48.5%, 5 pontos percentuais 
abaixo do verificado nos sensos de 2001. De uma análise global ao quadro 40, verifica-se que 
esta diminuição na taxa de emprego se propagou para a Região Centro, no global dos 
Municípios da Região de Aveiro e com uma expressão mais significativa no Município de 
Águeda, onde a diferença chega aos 6,8%. Neste contexto importa referir ainda que a taxa de 
emprego diminuiu com maior expressão no sexo masculino (10,4%), sendo que apenas na 
Região Centro se verificou entre os anos de 2001 e 2011 um ligeiro aumento no emprego 
feminino.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 40 |Taxa de emprego segundo os Censos: total e por sexo (%) (Fonte: PORDATA) 
 

Efetuada uma análise da população empregada por setor de atividade verifica-se que, em 
Águeda, o setor secundário era, em 2011, o que registava um maior número de população 
empregada, seguido de muito perto pelo setor terciário, o que reflete bem o peso do setor 
industrial transformadora na economia local (quadro 41 e figura 33). 
 
 
 
 
 

 
Quadro 41|População empregada por setores de atividade (fonte: PORDATA) 

 

Ano Total Masculino Feminino
2001 53.5 62.5 45.4
2011 48.5 53.5 43.9
2001 50.4 60.4 41.3
2011 46.8 52.5 41.7
2001 55.9 65.5 47.1
2011 50.6 56.5 45.3
2001 57.9 67.7 48.8
2011 51.1 57.3 45.5Águeda

Portugal

Centro

Região de 
Aveiro
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Figura 33 |População empregada por setores de atividade (fonte: PORDATA) 
 

Relativamente à taxa de desemprego, é possível observar que a mesma aumentou entre 2001 e 
2011, embora este aumento tenha uma expressão menor do Município de Águeda, quando 
comparado com o país, a Região Centro ou o no total dos municípios da Região de Aveiro 
(figura 34). Este aumento no concelho de Águeda verificou-se nas faixas etárias dos 15-24 anos e 
dos 55-64 anos, sendo que são as que mais dificuldades têm tido em encontrar emprego.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 34|Taxa de desemprego (fonte: INE) 

 
Se analisados dados mais recentes, relativos aos inscritos no IEFP, verificamos que, de forma 
geral, em Águeda, desde 2013, se tem registado uma diminuição progressiva do número de 
desempregados inscritos no Centro de Emprego, visível em todas as faixas etárias (figuras 36 e 
37), o que corresponde a uma melhoria em termos económicos no concelho e a uma 
recuperação no setor secundário (indústria) que se tem vindo a registar. 
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Figura 35 | Taxa de desemprego em Águeda, por faixa etária (Fonte: PORDATA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 36 | Média anual de desempregados inscritos no IEFP (até novembro de 2016) (Fonte: IEFP 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37 | Média anual de desempregados inscritos no IEFP  por faixa etária (até novembro de 2016) (fonte: IEFP 2016) 
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No contexto do desemprego, importa ainda analisar o mesmo de acordo com nível de 
qualificações dos desempregados, concluindo-se que, em 2011, a maioria dos desempregados 
possuíam o ensino básico (61%), verificando-se também um aumento muito expressivo no 
desemprego da população com formação superior, durante o período intercensitário.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 42 | População desempregada segundo os Censos de 2001 - 2011 e por nível de escolaridade completo31 
(Fonte: INE) 

 
Analisadas as ofertas de emprego constantes no IEFP, verificamos que à medida que o 
desemprego vai diminuindo se vai assistindo a um aumento do número de oferta de empregos 
em Águeda, sendo que a taxa de colocação se situa para todos os anos entre os 42 e os 50%, 
com exceção do ano de 2011, onde a taxa de colocação foi de 61% das ofertas, o que não é 
de estranhar face ao facto de ser o ano com menor número de ofertas, e pelo facto de se estar 
em plena crise económica em Portugal, o que justifica este diferencial.  
 
 
 
 

 
 
 

 
Quadro 43 | Média anual de ofertas de emprego recebidas e colocações efetuadas pelo IEFP (até novembro de 2016) 

(fonte: IEFP 2016) 

                                                      
31 O ensino médio constituía o nível superior do ensino técnico-profissional, constituindo um dos antecessores do atual ensino 
politécnico. Entrou em extinção em meados da década de 1970, quando da progressiva transformação dos seus 
estabelecimentos de ensino em escolas de ensino superior. 
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LOTE EMPRESA NOVOS POSTOS DE TRABALHO
1 Soveículos, de Luís Florindo, Unipessoal, Lda 5 a 10
2 Silfergomes, Lda. 3
4 e 5 Somnium, Lda. 5 a 10
6 Cláudio Aristide de Sousa Barbosa 3
7A Carlos Natal, Lda. 3
9 Perfichapa, Lda. 5 a 10
10 IMBV - Indústria de Móveis do Baixo Vouga, Lda. 5 a 10
12 Imagem de Férias, Lda. 4
13A a 13J Solintellysys, Lda. 53
13K e 23 a 28 FJ Bikes Europe, Lda. 100
14 António Trabulo - Pólos Cargo, Lda. 5 a 10
15 EMAJ, Lda. 5 a 10
16A
18
19 Cardieventos, Lda. 5 a 10
20 Perfilkit, Lda. 4 a 5
21 Santos & Gomes, Lda. 5 a 10
29 e 30 Aguitécnica, Lda. 12
33 Beecork, Lda. 3 a 4
34 Sobmedida, Lda. Mais de 25
36A Lightenjin, Lda. | Globaltronic, Lda. 12 | 7
39A Febol - Ferragens da Borralha, Lda. 2
40 Tortec, Lda. 5 a 10
41 Packoptions, Lda. 3
42A Triangle's, Lda. 93
- Sakthi Portugal SP21, SA* 120 a 200
- Ciclo-Fapril (Metal Works)* 40

Raio Móveis Metálicos, Lda.

* Parcialmente no PEC, face à Suspensão Parcial da Faixa de Gestão de Combustiveis
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Figura 38 | Média anual de ofertas de emprego recebidas e colocações efetuadas pelo IEFP (até novembro de 2016) 
(Fonte: IEFP 2016) 

 
Quanto às empresas instaladas no Parque, importa atentar ao quadro 44, onde é apresentado 
um resumo do número estimado de novos trabalhadores para as empresas a instalar no PEC.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Quadro 44 | Estimativa de emprego por empresa no PEC – dezembro/2016 (Fonte: CMA) 
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É assim possível observar que o PEC-Águeda, na sua 1ª fase, irá criar cerca de 572 novos postos 
de trabalho (estimativa conservadora), sendo que com a inclusão do número previsto de novos 
trabalhadores para a Sakthi Portugal SP21, SA, teremos que somar a este valor mais 1 milhar de 
novos trabalhadores, alcançando ainda o número significativo de 1.700 trabalhos diretos, 
ultrapassando assim, obviamente numa leitura direta, o número de desempregados atualmente 
inscritos em Águeda no IEFP. 
 
5.4.1.2. Qualificação dos Trabalhadores 
No que toca à qualificação dos trabalhadores do concelho, importa antes de mais efetuar uma 
análise relativamente à qualificação da população residente do concelho. Assim, observando o 
figura 39 e o quadro 45, facilmente conseguimos perceber os níveis de ensino têm vindo a 
crescer na população residente. Comparando 1960 (década de início da grande explosão 
industrial de Águeda) e 2011, facilmente percebemos que a população foi aumentado o grau 
de escolaridade, sendo que em 1960 a maior parte da população não tinha qualquer grau de 
escolaridade (64,6%) ou tinha apenas o 1ª ciclo (32,6%), com a qualificação superior a situar-se 
abaixo do 1%, seguindo Águeda a média do país.  
Com a natural escolarização e com as melhores condições de vida, os níveis de analfabetismo 
baixaram bruscamente, sendo que em 2011 apenas 10% da população, com a qualificação 
superior a crescer para os 9,7%, sendo que 48,7% da população tinha/frequentava o ensino 
básico do 2ª e 3ª ciclos ou o secundário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39 | População residente com 15 e mais anos por nível de escolaridade completo mais elevado segundo os Censos 

(%) (Fonte: INE, 2016) 
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1960 2011 1960 2011 1960 2011 1960 2011 1960 2011 1960 2011 1960 2011 1960 2011
Portugal  66,6  10,4  29,7  27,2 -  12,8 -  19,1  3,0  15,7 - ?  1,0  0,6  13,8 - -
Centro  70,0  12,6  27,8  29,4 -  12,1 -  18,4  1,8  14,5 - ?  0,9  0,4  12,1 - -
Águeda  64,6  10,0  32,6  30,5 -  15,9 -  19,2  2,4  13,6 - ?  1,0  0,4  9,7 - -

OutroS.N.Escolaridade Básico 1º ciclo Básico 2º ciclo Básico 3º ciclo Secundário Médio Superior
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1985 2013 1985 2013 1985 2013 1985 2013 1985 2013 1985 2013 1985 2013
Portugal  164 021  17 235  970 348  345 483  239 533  390 379  213 275  632 349  91 652  608 119  47 896  435 304  48 748  5 004
Centro  30 932  3 304  182 582  76 203  41 677  86 865  32 419  136 367  11 606  116 513  4 759  73 514  7 842  767
Águeda  1 465  101  6 932  2 309  1 772  3 041  1 045  3 584  349  2 740  135  1 961  495  6

Inferior ao básico / 
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Quadro 45 | População residente com 15 e mais anos por nível de escolaridade completo mais elevado segundo os 
Censos (%) (Fonte: INE) 

Olhando para a qualificação dos trabalhadores no concelho, e analisando os dados existentes 
para a qualificação dos trabalhadores por conta de outrem, verificamos que a mesma 
apresentou uma evolução semelhante, e expectável, à qualificação da população em geral, 
sendo que em 1985, a maior parte dos trabalhadores tinha o 1ª ciclo do ensino básico, sendo 
que em 2013, a maior parte tinha o 3º ciclo do ensino básico, seguido do 2º ciclo e do 
secundário, registando-se igualmente uma aumento significativo no número de licenciados. De 
referir que em Águeda, a maior parte dos trabalhadores por conta de outrem trabalham no 
setor secundário, o que é correspondente à grande fatia da população com qualificação 
intermédia existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40 | Trabalhadores por conta de outrem: total e por nível de escolaridade 

 
 
 

Quadro 46 | Trabalhadores por conta de outrem: total e por nível de escolaridade 
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Contudo, e apesar dos níveis de escolaridade estarem a crescer de forma progressiva em 
Águeda, verifica-se ainda assim hoje uma falta de qualificação/formação no que toca a 
algumas das funções resultantes não só da evolução tecnológica das empresas (ex: operadores 
de CNC), como também de profissões associadas no passado ao ensino profissional (como é o 
caso dos canalizadores, eletricistas, etc…) que foi sendo extinto ao longo dos últimos anos com 
impacto significativo no concelho. 
Analisando as ofertas de emprego existentes no IEFP de Águeda em 16 de janeiro de 2017, 
conforme a figura 41, verificamos que a maior parte das mesmas diz respeito a profissões 
relacionadas com a indústria, nomeadamente operadores de prensa de forjar, Trabalhadores 
não qualificados da industria transformadora, Carpinteiros, Soldadores e Reguladores e 
Operadores de Máquinas para outros tratamentos químicos, Motorista de veículos pesados de 
mercadoria, sendo que para além destes são ainda de destacar os pedidos para cozinheiro e 
empregado de mesa, o que não é de estranhar face à restauração existente no concelho. 
Olhando para os dados por setor, verificamos que a maior parte dos pedidos diz respeito ao 
setor secundário, com cerca de mais do dobro de propostas de emprego que o setor terciário, 
o que revela bem, o que temos referido, sob o peso do setor industrial em termos de emprego 
no concelho (figura 42). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 41 | Ofertas de emprego para Águeda no IEFP por profissão (Fonte: IEFP, 16/janeiro/2017) 
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Figura 42 | Ofertas de emprego para Águeda no IEFP por setor de atividade (Fonte: IEFP, 16/janeiro/2017) 
 
Estes números evidenciam, para além do já referido abaixamento da taxa de desemprego no 
concelho, a falta de pessoal com qualificação específica, tal como já expresso, já que existem 
muitas propostas de emprego que não são preenchidas por falta de qualificação adequada, 
algo que é fundamental melhorar.  
Atentas a esta situação, várias foram as entidades ou empresas que tomaram iniciativas no 
sentido de colmatar o problema, com especial relevância para o IEFP, a Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) ou o Centro de Inovação e Tecnologia N. Mahaligan 
(CITNM). Todas estas entidades desenvolvem cursos de formação profissional ou Curso de 
Especialização Tecnológica (CET) / Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTSP), em áreas com 
influência para a industria local. 
No caso do IEFP, o mesmo desenvolve diversos cursos e formação em áreas como técnico de 
contabilidade, técnico de Informática - instalação e gestão de redes, técnico de eletrónica 
médica e técnico de restaurante/bar, enquanto que a ESTGA efetuada CTSP em áreas como 
Comércio Internacional, Gestão de PME, Instalações elétricas e Automação, Manutenção 
Industrial, Programação de Sistemas de Informação, Redes e Sistemas Informáticos e Tecnologia 
Mecânica32. 
 
                                                      
32 No caso da ESTGA esta desenvolve ainda: 
  Mestrados:  
 -  Geoinformática Licenciaturas: 
 - Engenharia Eletrotécnica 
 - Gestão Comercial 
 - Gestão Pública e Autárquica 
 - Gestão da Qualidade 
 - Secretariado e Comunicação Empresarial 
 - Tecnologias da Informação  



 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL   ABRIL 2017   84

Já no caso do CITNM, o qual surgiu de uma iniciativa de uma empresa instalada em Águeda de 
desenvolver um centro de conhecimento (Sakthi Portugal SP21), este tem a decorrer um Curso 
de Especialização Tecnológica (CET) no domínio dos materiais, metalurgia e metalomecânica 
que visa preparar os formandos para integrar uma indústria que está em rápido crescimento em 
Portugal e que tem uma forte presença em Águeda, a metalomecânica e a fundição33. 
Todas estas ofertas tem como objetivo suprir as necessidades do tecido empresarial existente, 
sendo importantes pelo facto de as próprias gerarem em paralelo uma atividade forte na área 
da formação, que poderá vir a crescer significativamente nos próximos anos em Águeda, com 
a recuperação a que se assiste no tecido empresarial e com as necessidades crescentes de 
formação em áreas específicas. 
 
5.4.2. TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM PLANO 
Como foi referido anteriormente, Águeda oferece um conjunto significativo de oportunidades 
de emprego, sendo que a taxa de desemprego tem vindo a reduzir, apresentando uma 
tendência de diminuição que a aproximará, se não existirem desvios, da taxa de desemprego 
abaixo dos 3%, registada em 2001. De salientar que em Águeda a grande fatia do emprego se 
situa no setor secundário, logo seguido do setor terciário, que tem vindo gradualmente 
aumentar. 
Verifica-se, aliás, que com o crescimento do tecido empresarial, as ofertas de emprego têm 
vindo a aumentar, sendo que as mesmas acabam por não ser totalmente ocupadas, facto que 
se justifica pela falta de quadros profissionais especializados em áreas necessárias para o tecido 
empresarial local e, em especial, para a indústria. Contudo, fruto desta consciencialização, 
várias são as entidades que se encontram a desenvolver cursos de formação especializada 
para dar suprimento às necessidades do tecido empresarial, o que acaba por gerar dinâmica 
económica ao nível da formação e qualificação, e garantir às empresas pessoal mais 
especializado que até esta data. 
Assim sendo, a não ampliação do PEC-Águeda irá conduzir a um abrandamento da redução 
da taxa de desemprego, com as consequências sociais associadas, o que desde logo se mostra 
negativo para o concelho. Por outro lado, a não ampliação do PEC-Águeda irá igualmente 
conduzir a uma menor pressão no que toca à qualificação profissional, a qual não será tão 
estimulada e que geraria novas oportunidades de negócio, não contribuindo igualmente para a 
qualificação da população em geral. 
 
                                                      
33 O CITNM tem também uma parceria com o Kaizen College, sendo que os cursos de formação do Kaizen College focam-

se, essencialmente, em melhoria contínua. Este tipo de conhecimentos e capacidades podem ser aplicados a todos os 
setores da gestão de atividades. Os programas de formação oferecem a possibilidade de especialização em técnicas 
Lean e Kaizen para qualquer profissional interessado.  
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5.5. QUALIDADE AMBIENTAL  

5.5.1. SITUAÇÃO ATUAL  

5.5.1.1 Água 
O concelho de Águeda insere-se na região hidrográfica n.º 4 – Vouga, Mondego e Lis, na bacia 
hidrográfica do rio Vouga, sub-bacia do Vouga e Costeiras entre o Vouga e o Mondego34. Esta 
bacia não constitui, no seu conjunto, uma bacia “normal”, com um rio principal bem 
diferenciado e respetivos afluentes. Com efeito, trata-se de um conjunto hidrográfico de rios que 
atualmente desaguam muito perto da foz do Vouga, numa laguna que comunica com o mar, a 
ria de Aveiro, havendo ainda uma densa rede de canais mareais e de delta relacionados com 
a mesma laguna. Os rios principais deste conjunto são o próprio Vouga (e seus afluentes até à 
confluência com o rio Águeda), o Águeda e o seu afluente, Cértima, podendo acrescentar-se-
lhe o Caster e o Antuã, na parte Norte, e o Boco e a ribeira da Corujeira, a sul, todos 
desaguando na ria de Aveiro mas individualizados do Vouga. O concelho de Águeda tem uma 
vasta rede hidrográfica, com rios, ribeiras, lagoas e superfícies aquáticas, que perfaz uma área 
total de aproximadamente 455 ha (figura 43), de onde se destaca o rio Águeda, principal 
afluente do rio Vouga, que nasce na Serra do Caramulo e resulta da junção da ribeira de Monte 
Teso com o ribeiro de Bezerreira.  
 
 
 
 
 
 
 

        
Figura 43 | Distribuição dos recursos hídricos da rede hidrográfica da bacia do Vouga 

(Fonte: Cartografia 10 000) 
 
                                                      
34 Plano de Gestão de Região Hidrográfica – Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4), de maio de 2016. 
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No que concerne à qualidade da água superficial ao longo dos últimos anos, foram analisados 
os dados disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH - APA) 
referentes aos 2 principais rios do concelho de Águeda, o rio Águeda (ponte de Águeda e 
ponte da Redonda) e ao rio Vouga (carvoeiro), verificando-se que a qualidade da água tem 
apresentado melhorias ao longo dos últimos anos, tendo mantido genericamente nos anos mais 
recentes uma qualidade Boa, considerando 5 classes de classificação e 4 parâmetros: 
Temperatura, Condutividade, Oxigénio Dissolvido e pH. 
 
 
 
            

Figura 44 | Qualidade da água superficial no rio Águeda – ponte de Águeda 
(Fonte: SNIRH, 2016) 

               
Figura 45 | Qualidade da água superficial no rio Águeda – ponte da Redonda 

(Fonte: SNIRH, 2016) 
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PARÂMETRO DE QUALIDADE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2105
Análises regulamentares obrigatórias 4.308 4.212 4.332 5.093 2.888 2.817 2.630 2.614
Análises realizadas obrigatórias 4.310 4.194 4.349 5.093 2.888 2.817 2.632 2.615
Análises em falta 0 19 0 0 0 0 0 0
Análises realizadas com valor paramétrico 3.280 3.164 3.313 3.863 2.206 2.149 2.030 2.027
Análises em cumprimento do valor paramétrico 2.976 2.860 3.038 3.605 2.179 2.136 2.023 2.019
Análises em incumprimento do valor paramétrico 304 304 275 258 27 13 7 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46 | Qualidade da água superficial no rio Vouga – Carvoeiro 
(Fonte: SNIRH, 2016) 

 
Para se entender a qualidade da água em Águeda, apresenta-se de seguida o n.º de análises 
realizadas desde 2008 à água para consumo humano, onde se verifica que nos últimos anos 
não se verificam análises em falta, bem como que os incumprimentos do valor paramétrico tem 
vindo a decrescer, sobretudo após o ano de 2011. 
 
 
 
 

 
Quadro 47 | Qualidade (n.º de análises) das águas para consumo humano no concelho de Águeda 

(Fonte: INE, 2016) 
 
No seguimento do parâmetro de qualidade apresentado, importa ainda acrescentar 
informação relativa à percentagem de água segura35 no concelho, comparativamente com o 
Baixo Vouga, a Região Centro e o país (figura 47), percebendo-se que tem melhorado nas 4 
regiões de análise, sendo esta melhoria mais acentuada no concelho de Águeda, 
principalmente após o ano de 2011.  
 
                                                      
35 Água segura – corresponde à percentagem de água controlada e de boa qualidade, sendo este o produto da 
percentagem de cumprimento da frequência de amostragem pela percentagem de cumprimento dos valores 
paramétricos fixados na legislação, tal como definido no Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto (INE, 2016). 
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Figura 47 | Percentagem de água segura (Fonte: INE, 2016) 

 

 
Já no que se refere aos recursos hídricos em presença na área do PEC-Águeda, e de acordo 
com a Carta Militar à escala 1/25.000, apenas se verifica a existência de duas linhas de água 
sazonais, no extremo sul e nascente da área do Plano, as quais se iniciam neste, sendo que o 
plano garantirá o seu tratamento e proteção, por forma a manter o seu equilíbrio natural. 
Contudo, no que se refere à linha de água a sul do plano, verifica-se que no terreno é 
praticamente impercetível, sendo que, inclusivamente, no levantamento aerofotogramétrico do 
concelho (Datum 73) à escala 1/10.000, não é possível vislumbrar a mesma (figura 48).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Figura 48 | Extrato da Cartografia 1/10.000 atualizada pela CMA  

(Fonte: levantamento aerofotogramétrico à escala 1/10.000 – Datum 73, Marégrafo de Cascais) 
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Em termos de águas subterrâneas, é possível verificar que existe apenas uma captação pública 
pertencente ao Município de Águeda, a de Alvarim, a qual não se encontra ativa para a 
exploração de água para consumo humano, estando apenas em funcionamento o 
reservatório aí existente por parte da AdRA – Águas da Região de Aveiro, que o utiliza como 
sistema secundário no abastecimento à povoação de Alvarim, embora a água do mesmo não 
provenha do furo in loco (com 100 m de profundidade), por esta se apresentar demasiado 
ferrosa para consumo humano. No que se refere a furos privados, existem, neste momento, 
alguns que foram efetuados pelas empresas que se instalaram no parque para utilização da 
água para a produção industrial em ciclo fechado, isto é, não voltando a serem introduzidas as 
águas no solo ou no rio Águeda. 
Efetuadas análises de pormenor (2016) às escorrências superficiais na área do PEC-Águeda,  em 
2 pontos identificados na figura seguinte, nomeadamente no reservatório de águas pluviais e no 
local de descarga das águas pluviais para o meio recetor, e como pode ser observado no 
quadro 48, e no que respeita aos critérios definidos para classificação de acordo com as 
características de qualidade para usos múltiplos (INAG, 2004), constata-se que a água 
proveniente do reservatório possui um estado de “Boa”, o que corresponde aos objetivos 
pretendidos na Diretiva Quadro de Água. Já no meio recetor, os valores indicam qualidade 
“Razoável”, o que poderá dever-se ao facto de que a água ali existente se encontra estagnada 
e foi registada fauna anfíbia e indícios de utilização por outras espécies (mamíferos). Nesse 
sentido, e tendo em conta os resultados obtidos no reservatório, a fonte destes coliformes não 
deverá estar associada ao atual sistema de drenagem, já que estes parecem ocorrer 
naturalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49 | Localização dos pontos de amostragem, sobre ortofotomapa do Google, 2016 
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Elementos Físico-Químicos Gerais Parâmetros Físico-Químicos Reservatório Meio Recetor
CBO5 (mg O2/L) 26 < 3
CQO (mg O2/L) 74 31

Salinidade Condutividade a 20º C (μS/cm) 47 127
Estado de acidificação pH a 19ºC 6,9 7,4

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 59 8
Hidrocarbonetos < 0,01 0,041

Elementos Biológicos Coliformes Totais 500 9000

Condições de Oxigenação

Condições relativas a substâncias 
indesejáveis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quadro 48 | Resultados da determinação dos parâmetros físico-químicos. 20-21/12/2016 
 

Importa ainda mencionar que o Parque possui uma rede de coletores de águas pluviais, tendo sido 
projetada com o objetivo de recuperar as águas das chuvas para a rede de rega e incêndio, 
através da construção de um reservatório de água pluviais de 15.000 l (onde foi efetuada a 
mostragem da qualidade da água) após tratamento em filtro de areias e filtro de hidrocarbonetos, 
que se encontra neste momento já em funcionamento para a área já em exploração do PEC, 
estando previsto o seu alargamento aquando da realização da ampliação do Parque.  
Neste âmbito, importa referir que as águas pluviais não armazenadas em reservatório serão 
canalizadas para o lago artificial a ser criado na zona sul do PP que servirá de bacia de 
retenção dessas mesmas águas pluviais, aproveitando-as para manter o lago com uma cota de 
água considerável, e servindo ainda de apoio ao sistema secundário de rega, evitando quanto 
possível o consumo de água tratada para esse fim.  
Tal como referido, a água retida na bacia de retenção (32000m3) e no depósito existente 
(15.000l) no Parque, será apenas água recolhida do sistema de águas pluviais e será essa que 
será usada para rega em todas as situações dos espaços verdes do PEC, exceptuando 
situações pontuais, nas alturas mais quentes do ano, onde poderá ser necessário utilizar água 
do sistema de abastecimento de águas público para efetuar essa rega, mas que se prevê que 
venha só a suceder durante o Verão.  
Contudo, e tal como já referido, esta situação será alvo de análise pormenorizada em sede da 
Avaliação ed Impacto Ambiental do Projeto de Execução do PEC-Águeda. De referir ainda, 
que por uma questão de prevenção nesta matéria, será colocado no quadro de seguimento 
um indicador sobre as percentagens de água pluvial ou outra utilizada para rega. 
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Prevendo-se a pontual necessidade de descarga de água do lago, em fases de pico de chuva, 
o mesmo descarregará para a Ribeira da Borralheira, cuja capacidade de receção de água 
será desenvolvida em sede de projeto de execução do loteamento e do respetivo EIA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Figura 49A | Ponto de Descarga das Águas Pluviais, sobre ortofotomapa, 2012 
 
Relativamente aos efluentes, e no que diz respeito à 1ª fase do Parque, os mesmos são 
recolhidos e devidamente encaminhados para as redes de drenagem de águas residuais, 
impedindo a contaminação quer do solo, quer dos eventuais aquíferos subterrâneos existentes. 
A recolha é efetuada pela Adra -Águas da Região de Aveiro (rede essa que culmina em 
tratamento na ETAR Sul de Aguada de Cima), sendo que entra no seu sistema intermunicipal, 
sendo que o tratamento a que esta é sujeita é a prevista na legislação em vigor,  não sendo o 
município responsável pela seu tratamento. Não obstante, o município fará anualmente, como 
veremos adiante, o controlo no âmbito do seguimento, da qualidade das águas residuais que 
saíram do PP do PEC-Águeda. 
Quanto ao consumo de água no PEC, apenas se encontra a laborar 1 empresa desde final de 
2015 (tornearia mecânica), cujo consumo inicialmente previsto de água era baixo (30 m3/mês). 
É possível visualizar na tabela ao lado, algumas previsões relativas de consumo por algumas 
empresas (consulta realizada em março de 2016) com lotes adquiridos no Parque Empresarial 
de Águeda, o qual contudo virá a aumentar.  
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Quadro 49 | Previsões de consumo de 
água (Fonte: CMA) 

 
5.5.1.2. Ar 
A qualidade do ar é um aspeto fundamental para a qualidade do ambiente, sendo essencial a 
sua monitorização para perceber os impactos que a ação humana desenvolve sobre a mesma, 
e as consequências que tal representa para a saúde humana e para tudo o que nos rodeia. 
Para esta análise optou-se por utilizar dados existentes recolhidos através de entidades oficiais, 
uma vez em Águeda não se encontram identificadas, oficialmente, estações para a 
monitorização da qualidade atmosférica36. Contudo, efetuou-se igualmente uma avaliação 
particular da área do PEC-Águeda, resultado das avaliações das qualidade do ar efetuadas ao 
mesmo, em consequência da avaliação dos indicadores constantes na AAE realizada para a 1ª 
fase do PEC-Águeda, o que permite uma avaliação muito fidedigna do local.  
Assim, iniciando a análise desta componente pelos gases com efeito de estufa, podemos 
observar que para Portugal, verificamos que as emissões de gases com efeito de estufa (GEE)37, 
são estimadas em cerca de 64,5 Mt CO2e, representando um aumento de 6,4% face a 1990 e 
um decréscimo de cerca de 0,6% face a 2013, sendo que o pico das mesmas foi atingido entre 
2005 e 2006, antes do crise nacional em 2008 (figura 50). 
    
                                                      
36 A caracterização que se apresenta de seguida foi elaborada, em parte, com base em estudos realizados por entidades 
externas ao Município, em particular a CCDRC. 
37 Sem contabilização das emissões de alteração do uso do solo e florestas, 

Lote Empresa Previsão de consumo de água 
(março/2016)

12 Imagem de Férias, Lda. Consumo mensal de 10 m3; caudal necessário de 
1''.

16-A Raio Móveis Metálicos, 
Lda.

Consumo diário de 4 m3; pico quadrimestral de 12 
m3 em 1 dia (mudança de banhos das máquinas 

de soldar).
20 Perfilkit, Lda. Consumo mensal de 15 m3.
33 Beecork, Lda. Consumo mensal de 15 m3.

Globaltronic, SA Consumo mensal de 300 m3.
Lightenjin, Lda. Consumo mensal de 15 m3.

39-A Febol, Lda. Consumo previsto apenas para os sanitários.
40 Tortec, Lda. Consumo mensal de 30 m3.
41 Packoptions, Lda. Consumo previsto apenas para os sanitários.

42-A Triangle's, SA Consumo mensal de 286 m3; consumo diário 
máximo de 13 m3.

Sakthi Portugal SP21, SA Consumo diário para consumo humano de 15 m3; 
consumo diário para uso industrial de 720 m3; 

caudal instantâneo de 10 l/s.

36-A
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Figura 50 | Evolução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa (fonte: APA, 2016) 
 
Analisadas as emissões por gás para Portugal (figura 51), verificamos que 73% dos GEE, dizem 
respeito ao CO2, seguido do CH4 com 19%, sendo que, algo que pode ser explicado pela 
utilização ainda considerável de combustíveis fosseis na geração de energia (dos mais diversos 
tipos). 
  
 
  
        

Figura 51 | Emissões nacionais por gás em 2014 (Fonte: APA, 2016) 
 
Quando olhamos para as emissões por setor, facilmente verificamos que o setor da energia 
ocupa a grande fatia em termos de emissões, com cerca de 68% do global das mesmas (em 
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2014), sendo que destes, os transportes, assim como a produção e transformação de energia se 
destaca largamente, duplicando os valores relativamente à combustão na indústria (figura 52). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 52 | Emissões setoriais em CO2e (2014) (Fonte: APA, 2016) 

 
O setor dos transportes, que é fortemente dominado pelo tráfego rodoviário, é um dos setores 
que registou maior crescimento no período 1990-2014 (57%), ainda que a partir de 2002 se tenha 
vindo a verificar uma redução destas emissões, mais acentuada desde 2010.  
  
             

 
Figura 53  

 
| Emissões dos transportes (Fonte: APA, 2016) 
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Olhando para a figura 54, que representa a evolução das emissões setoriais para os setores da 
energia, resíduos, agricultura e processos industriais e uso de produtos (IPPU), facilmente 
verificamos que a geração de energia se destaca largamente dos restantes, os quais mantêm 
níveis de emissões semelhantes, alterando-se no tempo, e apresentando um peso aproximado 
de 10% das emissões totais.  
                 

 
 

Figura 54 | Evolução das emissões setoriais: 1990-2014 (Fonte: APA, 2016) 
  
Efetuando uma desagregação das emissões totais nacionais (em 2008), conforme é possível 
observar no quadro 50 que, a nível de emissões de SO2, os maiores responsáveis são a Produção 
de energia e a Combustão na indústria, o mesmo sucedendo com as emissões de NO2, onde se 
junta ainda o transporte Rodo/ferroviário.  
Quanto às emissões de NH3, destaque, como é natural, para a pecuária e para a agricultura, o 
mesmo sucedendo com o CH4, ao qual se junta de forma destacada a deposição de resíduos 
no solo (o que facilmente se percebe pela decomposição dos mesmos e pela libertação 
subsequente de metano). Quanto ao COVNM, surgem destacadas as Fontes naturais, seguidas 
do Uso de solventes, Processos industriais e Transportes Rodo/Ferroviários. Ao nível das emissões 
de CO, o setor dos Transportes Rodo/Ferroviários é um dos principais poluidores, acompanhado 
pela combustão na indústria. 
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Já ao nível das emissões de PM10 e PB, destaque no 1º para os valores elevados na Combustão 
na indústria, e no 2º caso para a Incineração de resíduos. Destaque ainda para as emissões de 
CO2 nos Transportes rodo/ferroviários, na Produção de energia e na Combustão na indústria, 
como expectável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quadro 50 | Emissões totais nacionais em 2008 (Fonte: APA, 2008) 
 

Fazendo agora uma análise mais pormenorizada para o concelho de Águeda, claramente se 
destacam os valores que dizem respeito às emissões devido à Combustão industrial e aos 
Transportes Rodo/ferroviários, com especial destaque para as emissões de CO2, resultado 
expectável tendo em conta a predominância da atividade industrial no concelho, tal como já 
mencionado.  
Efetuando uma análise por freguesia, com base no quadro 51, verificamos que, em quase todos 
os gases alvo de análise, as freguesias de Aguada de Cima, União de freguesias de Barrô e 
Aguada de Baixo, e a União de Freguesias de Águeda e Borralha, se destacam largamente das 
restantes, o que não é de estranhar, já que são as freguesias onde estão localizados os maiores 
espaços de carácter industrial e, por conseguinte, o maior número de indústrias, pelo que não é 
de estranhar que aí se verifiquem os valores mais elevados de emissões. 
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Sector SOx NOx NH3 NMVOC CO PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O
A_Produção de Energia 0,078 0,028 0,000 0,000 0,002 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 11,949 0,000
B_Combustão Industrial 0,583 0,842 0,000 0,179 1,462 1,001 0,000 0,000 0,000 0,034 224,223 0,017
C_Pequenas Fontes de Combustão 0,015 0,159 0,000 0,286 3,553 0,289 0,000 0,000 0,000 0,210 45,409 0,004
D_Processos Industriais 0,056 0,023 0,000 0,251 0,000 0,354 0,000 0,000 0,000 0,001 19,281 0,000
E_Emissões Fugitivas 0,000 0,000 0,000 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,054 0,285 0,000
F_Uso de Solventes 0,000 0,000 0,000 4,883 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 13,514 0,000
G_Transportes Rodo/Ferro 0,010 2,115 0,028 0,207 1,216 0,101 0,000 0,000 0,000 0,021 296,515 0,009
H_Embarcações Nacionais 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I_Fontes Móveis (Fora de Estrada) 0,000 0,195 0,000 0,029 0,071 0,020 0,000 0,000 0,000 0,001 10,512 0,004
J_Aviação Civil (LTO) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
L_Deposição de Resíduos no Solo 0,000 0,000 0,030 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,292 0,000 0,000
M_Águas Residuais 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,859 0,000 0,026
N_Incineração de Resíduos 0,000 0,002 0,000 0,010 0,028 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000
O_Pecuária 0,000 0,000 0,289 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,643 0,000 0,034
P_Agricultura 0,000 0,000 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 0,000 0,020
Q_Resíduos Agricolas 0,000 0,011 0,000 0,023 0,114 0,022 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000
T_Fontes Naturais 0,000 0,000 0,000 11,568 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total (c/ natural) 0,743 3,374 0,390 17,572 6,453 1,800 0,000 0,000 0,000 6,163 622 0,115
Total (s/ natural) 0,743 3,374 0,390 6,004 6,446 1,800 0,000 0,000 0,000 6,163 622 0,115

Freguesia CO2 PTS CO NOx SO2 H2S CICL CIF CIBr Met I Met II Met III
Aguada de Cima 26332 29,9 75,1 43,8 72,6 8,25 4,74 1,71 0,00 0,023 0,070 0,113
Fermentelos 691 0,0 0,7 0,4 0,2 0,00 0,17 0,00 0,00 0,000 0,000 0,002
Macinhata do Vouga 1724 1,4 1,2 1,1 0,2 0,00 0,15 0,01 0,00 0,000 0,002 0,005
Valongo do Vouga 666 0,2 0,3 0,3 0,2 0,01 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
União das Freguesias de Águeda e Borralha 9280 11,3 25,3 4,9 1,9 0,03 0,16 0,00 0,00 0,000 0,002 0,145
União das Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo 33592 57,4 139,7 44,9 100,6 0,29 7,70 1,91 0,00 0,008 1,254 0,781
União das Freguesias de Belazaima do Chão, 
Castanheira do Vouga e Agadão 1073 1,0 5,7 0,8 0,6 0,01 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
União das Freguesias de Recardães e Espinhel 2371 1,2 85,2 1,3 0,1 0,00 0,05 0,00 0,00 0,000 0,000 0,011
União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira 458 1,1 0,6 0,4 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,002 0,005
União das Fregusias de Trofa, Segadães e Lamas do 
Vouga 6087 4,8 20,8 4,1 33,9 0,00 0,23 0,01 0,00 0,000 0,024 0,086
União das Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
Total 82274 108,3 354,6 102,0 210,5 8,59 13,20 3,64 0,00 0,032 1,354 1,148

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 51 | Emissões segundo o setor do concelho de Águeda (t/km2) – 2008 (Fonte: APA, 2008) 
  

 
 
 
 
 

Quadro 52 | Emissões poluentes por freguesia do Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro (Fonte: CCDRC, 2013) 
 
Voltando ao quadro geral português, e no que se refere à evolução dos GEE, constatamos que 
no ano 2000 existiu um crescimento acentuado, o qual começou a decrescer após 2005. Este 
decréscimo deveu-se a que “As tendências de estabilização/ redução das emissões tiveram 
contudo início antes da crise, fruto das melhorias tecnológicas relativas a sistemas de controlo 
de poluição, a introdução de combustíveis menos poluentes (gás natural 1997), a instalação de 
unidades de ciclo combinado e a implementação progressiva de unidades de cogeração, e 
uma melhoria da eficiência energética e tecnológica dos processos industriais. Nos anos mais 
recentes, tem havido também um desenvolvimento expressivo de fontes de energia renováveis, 
com especial relevância da energia eólica.” (APA, 2008).  
Contudo, em “2014 registou-se uma inversão do padrão de declínio do consumo de energia 
(tanto primária e como final) que se verificou no país desde 2005, e que teve uma maior 
expressão após 2010, devido à recessão económica interna e à crise económica e financeira 
europeia. Com efeito, em 2014 verificou-se um crescimento do consumo de energia primária e 
final de energia, respetivamente, de 1,2% e 6,5% face a 2013, promovido em grande parte pelo 
acréscimo do consumo no setor dos transportes.” (APA, 2016). 
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Figura 58 | Variação percentual 2013/2014 do total de emissões (sem LULUCF) e por setor (Fonte: APA, 2016) 
 
Efetuando agora uma análise a nível do PEC-Águeda, e tal como já mencionado, no concelho 
de Águeda não se encontra qualquer estação de amostragem da qualidade do ar 
pertencente à Rede de Medição da Qualidade do Ar, pelo que não existem dados disponíveis 
sobre a concentração dos principais poluentes atmosféricos nesse local. Para avaliação dos 
efeitos do PEC foram realizadas medições relativas aos poluentes considerados relevantes 
(quadro 53), e cujo relatório de medições se pode encontrar no anexo 3. 
 

Ensaio Norma / Procedimento 
Determinação de partículas PM10 em ar ambiente 

exterior: amostragem em filtro de quartzo 
EN 12341:1998 + 

Anexo VII do DL 102/2010 
Gases em ar ambiente: 

 NO2 
 SO2* 
 Benzeno 
 CO 

ISO 16017 – difusão passiva 
ISO 16017 – difusão passiva 
ISO 16017 – difusão passiva 
ISO 16017 – difusão passiva Electroquímico 

* À data da elaboração de relatório estão a ser processadas as amostras recolhidas para a situação de referência, que serão oportunamente incorporadas em futuro relatório de monitorização e comparados com as respetivas medições subsequentes.  
Quadro 53 | Parâmetros recolhidos no âmbito da monitorização ambiental do critério Qualidade do Ar 

 
Tendo em conta a dinâmica dos ventos e os recetores sensíveis na envolvente, consideraram-se 
2 locais de amostragem (figura 59): 
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1. Exterior, 650 m a noroeste do PEC, frente à habitação n.º 161, Rua Principal – Candam 
(40.5564º N; 8.4099° W); 

2. Exterior, 500 m a sudeste do PEC, frente à habitação n.º 440, Rua da Estremadura - 
Belazaima do Chão (40.5417º N; 8.3909° W). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 59 | Localização dos pontos de monitorização. QA1 – Candam e QA2 – Belazaima do Chão. 
(Ortofoto: Google©, registo de 2015) 

  
Para a amostragem passiva (Benzeno, SO2, NO2), foram colocados os diversos amostradores nos 
pontos selecionados, sendo assim obtido um valor médio de concentração dos 7 dias, ao passo 
que nas partículas PM10 o valor obtido será a média diária ao fim de cada dia (24 horas). Para o 
CO serão obtidos valores horários ao longo de todos os 7 dias. Os resultados obtidos encontram-
se resumidos de seguida. 
Segundo os dados recolhidos referentes o teor de PM10, constatou-se o seguinte: 

 O valor médio medido de PM10 (27 e 28 μg/m³, no Candam e em Belazaima do Chão) 
foi inferior ao valor limite anual, definido para proteção de saúde humana (40 μg/m³). A 
análise destes valores será sempre indicativa e não extrapolável, uma vez que o limite 
legal se refere a um ano, ao passo que os valores obtidos reportam apenas ao período 
de medição (7 dias); 

 O valor limite diário (50 μg/m³) foi respeitado em todo o período monitorizado; 
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 Embora cumprindo os limites, os teores mais elevados foram registados nos primeiros três 
dias a noroeste do PEC e nos últimos três dias a sudeste, de forma coerente com os 
ventos dominantes registados ao longo da semana, indiciando que os resultados são 
influenciados pelas poeiras arrastadas pelo vento, quer da zona do PEC quer da sua 
zona envolvente recentemente desflorestada. 

Relativamente ao teor de gases, nos locais e período monitorizado, constatou-se o seguinte: 
 Em ambos os locais monitorizados (QA1 e QA2, em Candam e Belazaima do Chão 

respetivamente), o valor de CO, correspondente à máxima média octo-horária medida 
diariamente, foi consistentemente inferior ao valor limite diário (DL 102/2010). 

Salienta-se ainda, que o Índice de Qualidade do Ar, no presente caso, obtidos para os 
indicadores avaliados CO, NO2, SO2 e PM10 (de acordo com a metodologia proposta pela 
APA), foram os seguintes: 
  Muito Bom – relativamente ao teor de Monóxido de Carbono (CO);  

 Bom – Relativamente ao teor de partículas PM10; 
 Muito Bom – relativamente ao teor de NO2; 
 Muito Bom – relativamente ao teor de SO2. 

 
Tendo em conta os resultados obtidos, considera-se que estão salvaguardados os interesses das 
populações abrangidas.  
 
5.5.1.3. Ruído 
O ruído é uma das principais causas da degradação da qualidade do ambiente urbano e pode 
ser um fator nefasto para a saúde humana. São várias as fontes de ruído a que hoje estamos 
expostos, sendo que destas se destacam o ruído produzido pelos transportes e ainda pelas 
atividades industriais e comerciais, embora que de forma mais localizada. O Regulamento Geral 
do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na sua atual redação) defende “a 
prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora visando a salvaguarda da saúde humana 
e o bem-estar das populações constitui tarefa fundamental do Estado, nos termos da 
Constituição da República Portuguesa e da Lei de Bases do Ambiente”. No âmbito do 
estipulado nos artigos 6.º e 7.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), compete aos municípios 
elaborar mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos Planos Municipais 
de Ordenamento do Território (PMOT), bem como estabelecer, a classificação, delimitação e a 
disciplina das zonas sensíveis e mistas.  
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O Município de Águeda, no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), aprovou em 
2012 o seu mapa de ruído38, bem como a delimitação das zonas sensíveis e mistas, publicadas 
no D.R. 2.ª série, n.º 44, de 1 de março de 2012, através do Aviso n.º 3341/2012. 
Tal como define a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o RGR não se aplica, por si só, nas 
zonas industriais, exceto aos recetores sensíveis que eventualmente aí existam. No que se refere 
ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, este é na sua totalidade, afeto a uma 
utilização industrial, estando classificada no PDM de Águeda como Espaço de Atividades 
Económicas, pelo que, de acordo com o referido no nº 3 do artigo 7º do Regulamento Geral do 
Ruído, o mesmo não está sujeito à elaboração de Mapas de Ruído39 ou à recolha de dados 
acústicos. Da análise dos elementos referentes à classificação das zonas sensíveis e mistas no 
âmbito do PDM de Águeda (figura 60), verifica-se que a zona sensível mais próxima fica situada no 
aglomerado de S. Martinho (a poente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 60 | Extrato da Planta de Ordenamento do PDM (Revisão) – Zonas Sensíveis e Mistas  

(Fonte: Plano Diretor Municipal de Águeda, 2012) 
                                                      
38 O mapa de ruído possui a classificação do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores de ruído diúrno-
entardecer-noturno (Lden) e de ruído noturno (Ln), identificando, num elemento cartográfico, as linhas isófonas e as áreas 
por elas delimitadas às quais corresponde uma determinada classe de valores de ruído expressos em DB(A). No âmbito da 
Revisão do PDM de Águeda foram definidas as zonas sensíveis abrangendo 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, afetas a outros usos, existentes e previstos, para além dos referidos para as zonas 
sensíveis. A restante área do Concelho, afeta ao solo rural, não integrou, qualquer uma das zonas anteriormente 
descriminadas e é, ao abrigo do RGR, 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. 
39 Refira-se as únicas partes do Plano de Pormenor que não dizem respeito à ocupação industriais são as que se irão 
localizar nas faixas de gestão de combustíveis, pelo que não se vê necessidade na execução de mapas de ruído para as 
mesmas, tanto mais que estão classificadas no Mapa de Ruído de Águeda como áreas não classificadas. 
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No que diz respeito aos indicadores de Lden e Ln (Mapa do Ruído), verifica-se que, de acordo 
com o modelo utilizado, o ruído na envolvente do Parque está associado à rede viária existente, 
uma vez que a nascente do Parque se situa uma estrada nacional (EN 336) e a poente uma 
estrada municipal (EM 605-1) e ainda pelo próprio rio Águeda, situado a norte e nascente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 61 e 62 | Lden e Ln 
(Fonte: Adaptado do Mapa do Ruído, 2007) 

 
Para melhor aferir os níveis de ruído no local, face à construção da 1ª fase do PEC-Águeda, 
foram identificados 4 locais, R1, R2, R3 e R4, potencialmente afetados pelas atividades 
decorrentes do Parque Empresarial (figura 63). Estes locais foram selecionados de forma a 
caracterizar os recetores sensíveis situados nas localidades mais próximas, nomeadamente junto 
à EM 605-1, no Candam, em Alvarim e em S. Martinho. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 63 | Localização dos pontos de amostragem no âmbito da monitorização do Ruído Ambiental 
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Quadro 54 | Valores de ruído medidos no âmbito da monitorização do Relatório Ambiental do PEC 
Os resultados obtidos indicam que o nível sonoro médio de longa duração.  

 
Do quadro 54, verifica-se que em todos os locais caracterizados (R1, R2, R3 e R4), localizados na 
envolvente do PEC-Águeda, os valores quantificados para os indicadores Lden e Ln, cumprem 
os valores limite definidos para as “zonas mistas” e se efetuada a análise relativamente aos 
valores definidos para as “zonas sensíveis” verifica-se que os indicadores Lden e Ln medidos nos 
locais R2, R3 e R4, situados a noroeste, sudeste e sudoeste do Parque, respetivamente, cumprem 
os limites definidos para estas zonas. 
Importa ainda mencionar que para o ponto R1 (Estrada do Casarão - Borralha, junto à estrada 
M605-1), os indicadores Lden e Ln, cumprem tangencialmente os valores limite definidos para 
“zonas mistas”, pelo que o eventual aumento de tráfego relativamente ao registado no período 
de avaliação poderá implicar, com elevada probabilidade, a ultrapassagem dos referidos 
limites. 
 
5.5.1.4. Valores Naturais (Biodiversidade) 
Verifica-se que a área em que o Parque Empresarial do Casarão se insere não é abrangida por 
qualquer zona protegida (Rede Natura 2000), nem se registam na mesma espécies ao nível 
faunístico ou florístico de especial relevo, quer ao nível da observação direta, quer ao nível das 
referências bibliográficas para esta área do concelho.  
“A extensa mancha de eucalipto que povoava a área em causa e domina atualmente a 
envolvente descaracterizou, devido ao regime e práticas silvícolas, aquele que seria o coberto 
florestal autóctone e que conferia ao sistema florestal características singulares, quer pela 
riqueza biológica, quer pelas múltiplas interações dentro e entre ecossistemas. Deste modo, a 
ocorrência de espécies florísticas e faunísticas ficou comprometida por anos de interferência 
humana, residindo atualmente numa continuidade da mancha florestal, essencialmente em 
regime de monocultura (salvo algumas áreas com povoamentos mistos), cuja “riqueza 
biológica” é baixa. Este é, aliás, um dos elementos que caracteriza não só a área em questão, 
mas a Unidade de Paisagem onde esta se insere, incluída no Grupo de Unidades de Paisagem 
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da Beira Litoral40. Esta Unidade de Paisagem, que prevalece, diz respeito à Bairrada (DGOTDU, 
2004), tratando-se de uma paisagem com média a baixa identidade, numa região aplanada e 
que não apresenta características únicas ou raras relevantes em termos paisagísticos.” (AAE, 
2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 64 | Delimitação das Sub-Regiões homogéneas PROF no Concelho de Águeda (Fonte: DGRF, 2007)  
No que diz respeito à Fragmentação dos Ecossistemas, a zona mais ocidental e ribeirinha do 
concelho encontra-se na sub-região Ria e Foz do Vouga, estando uma pequena área a 
ocidente da freguesia de Fermentelos afeta à sub-região Gândaras Norte. Efetuando uma 
análise da fragmentação de ecossistemas ao nível do ordenamento florestal, verificamos que o 
PEC-Águeda se insere na sub-região homogénea Entre Vouga e Mondego, onde a 1º função 
associada à floresta é a de produção, seguida da proteção, surgindo como terceira função a 
Silvo pastorícia, caça e pesca.  
Atualmente o PEC-Águeda encontra-se integralmente abrangido por um dos corredores 
ecológicos afetos ao PROF-CL (figura 64). Insere-se regionalmente numa zona de confluência da 
Ribeira da Belazaima (a sudeste) e do rio Alfusqueiro ao rio Águeda (a norte). Este corredor 
advém da necessidade de garantir a conectividade dos principais cursos de água superficiais e 
das zonas florestais e naturais ao Sítio de Importância Comunitária – Ria de Aveiro, que abrange 
um considerável troço do rio Águeda no seu limite sudeste. O PEC-Águeda encontra-se a 
aproximadamente 500 m (a sul e nascente) deste rio que se expressa no território com uma 
orientação este - sudeste. Neste contexto, o PEC-Águeda insere-se numa zona de menor                                                       
40 A Beira Litoral subdivide-se em 5 unidades de paisagem: Ria de Aveiro e Baixo Vouga, Pinhal Litoral Aveiro – Nazaré, 
Bairrada, Coimbra e Baixo Mondego e Beira Litoral: Leiria – Ourém – Soure. 
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densidade urbanística, com um tecido florestal denso que serve de habitat a diversas espécies e 
que permite uma razoável mobilidade a espécies mais tolerantes à presença humana. Já a 
poente do mesmo, a densidade do tecido urbano e a presença de grandes infraestruturas 
lineares limita este corredor ecológico praticamente ao leito do rio Águeda e suas margens, por 
sua vez, sujeitas a elevada pressão urbanística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 65 | PEC sobre Carta Militar (nº 186 e 197, produzidas à escala 1/25.000 do Centro de Informação Geoespacial do 

Exército), no contexto da Rede Natura 2000 e dos corredores ecológicos definidos no PROF-CL 
 
No seu âmbito local, o PEC-Águeda incidiu sobre um mosaico florestal de produção intensiva de 
resinosas (Pinus pinaster) e folhosas (Eucalyptus sp.). O mesmo mosaico verifica-se em toda a sua 
envolvência até às margens do rio Águeda e até aos pequenos aglomerados envolventes. Este 
mosaico, constituído essencialmente por parcelas de reduzida dimensão, produz no seu 
conjunto um ecossistema relativamente homogéneo, mas com reduzida vocação para a 
conservação em detrimento da sua vocação produtiva (PROF-CL, 2006). 
A execução do PEC-Águeda alterou obviamente os habitats existentes, já que as parcelas 
florestais de produção foram substituídas por vias e lotes, embora a impermeabilização 
associada aos lotes seja ainda reduzida. Contudo, os usos florestais na envolvente mantêm-se e 
são bastante evidentes a partir do PEC-Águeda, contribuindo parcialmente à sua dissimulação 
na paisagem (figura 65), a qual é também reforçada pela presença no parque da faixa de 
gestão de combustíveis que o envolve. Desta forma, da análise efetuada é possível constatar-se 
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a baixa “riqueza biológica” na área em análise, estando no entanto garantidos os fatores de 
conservação e manutenção necessários à preservação biológica do local. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66 | Aspeto representativo do tecido florestal na envolvente do PEC 
 
5.5.2. TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM PLANO 
No que se refere à qualidade ambiental, importa mencionar que o concelho de Águeda 
apresenta uma longa tradição ao nível da indústria, pelo que é natural que em muitos dos 
indicadores analisados esta componente acabe por ter impacto, nomeadamente em termos 
da qualidade do ar, da água ou até mesmo do ruído. Na realidade, verifica-se hoje uma 
evolução relativamente ao passado industrial, embora ainda hoje existam unidades industriais a 
laborar que necessitam de ser modernizadas, por forma a que possam melhorar a sua “pegada 
ecológica”.  
É exatamente neste ponto que a não execução da ampliação do PEC-Águeda, poderá ter um 
impacto negativo ao nível da qualidade ambiental. Tal como já é percetível pela análise dos 
indicadores no que diz respeito ao ar, água e ruído, a construção da 1ª fase do PEC-Águeda foi 
realizada e tem conseguido manter uma qualidade ambiental no local, garantindo os 
parâmetros previstos na legislação em vigor. Assim, é expectável que com a ampliação do PEC-
Águeda, se possam deslocalizar para este espaço empresas que estão no interior do tecido 
urbano, ou já com instalações antigas, que ao executar novas instalações e se instalarem nesta 
área irão melhorar as suas condições de funcionamento, e claro está o ambiente em geral. 
É óbvio que a não execução da ampliação do PEC-Águeda terá sempre menor impacto sobre 
a qualidade ambiental que a sua construção, já que existiram menos emissões gasosas para a 
atmosfera, assim como níveis de ruído mais reduzidos (pela inexistência da atividade e dos 
transporte associado à mesma), mas temos que ter em consideração que qualquer atividade 
humana gera sempre um impacto ambiental que tem que ser analisado em função das 
restantes mais-valias geradas pela mesma. De referir que se considera que ao nível da 
fragmentação de ecossistemas a não construção do PEC-Águeda, poucos impactos terá, já 
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que o mesmo se localiza numa área de baixa qualidade ambiental e de muito reduzido 
biodiversidade, não sendo a construção do PEC-Águeda um fator de fragmentações 
considerável. 
De referir que a não ampliação do PEC-Águeda, irá implicar que as novas unidades industriais 
que possam vir a surgir no concelho se localizem nos atuais Espaços de Atividades Económicas 
previstos em sede do PDM de Águeda, os quais não são de génese municipal e não 
apresentam as condições, infraestruturas e tipologias de controlo ambiental que ao PEC-
Águeda apresenta e como tal, o seu impacto será sempre maior do ponto de vista ambiental 
do que no caso de se localizarem no Parque. 
 
6. AVALIAÇÃO DA REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO PLANO 
 
Tendo em conta a análise efetuada no ponto anterior relativamente aos fatores a ter em 
consideração relativamente à avaliação da ampliação do Plano, e os cenários traçados para a 
sua não execução, será importante agora efetuar uma análise relativa aos efeitos que se 
esperam relativamente à revisão e ampliação do PEC-Águeda, em função da revisão e 
ampliação do Plano de Pormenor com o nome homónimo. Para uma mais fácil perceção, 
adotamos uma metodologia SWOT, a qual aplicamos a cada um dos Fatores de Avaliação 
definidos no âmbito da presente AAE. 
 
6.1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TECNOLÓGICO  
6.1.1. IMPACTOS POSITIVOS E OPORTUNIDADES 
No que diz respeito ao desenvolvimento económico e tecnológico, é percetível a importância 
que a ampliação do PEC-Águeda irá criar no crescimento do tecido económico local, quer ao 
nível das PME´s, que fazem parte do ADN do concelho, quer ao nível das grandes e médias 
empresas, já que o mesmo irá permitir continuar a acolher investimentos de caracter 
internacional, que ajudaram o concelho aumentar o VAB das empresas, e simultaneamente, a 
aumentar na cadeia de valor os produtos produzidos no concelho. 
Aliás, a ampliação do PEC-Águeda, tal como sucedeu com a 1ª fase do mesmo, irá permitir que 
se instalem no concelho empresas onde as questões da inovação de produto estão cada vez 
mais presentes, em função do mercado onde operam. É o caso das empresas que hoje já estão 
instaladas ou que se vão instalar no PEC-Águeda e que trabalham no setor da mobilidade (seja 
esta de duas ou quatro rodas). A criação de um cluster associado ao PEC-Águeda neste setor, 
cuja tecnologia e os produtos são cada vez mais de ponta, irão conduzir a uma crescente 
aposta na inovação e na criação de parcerias entre as empresas e também entre estas e os 
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centros de inovação. O CITNM, já referenciado anteriormente, é um caso que expressa esta 
mesma lógica, constituindo-se como um Centro de Inovação e Tecnologia que resulta da 
instalação de uma empresa no PEC-Águeda e que terá efeitos benéficos para todas as outras 
empresas do Parque, do concelho da região e até mesmo do país. O PEC poderá potenciar 
ainda mais este tipo de iniciativa, com as mais-valias que daí poderão advir para o concelho e 
para as suas empresas. 
Voltando ao atrás mencionado, a ampliação do PEC continuará a permitir a recuperação 
económica do concelho e um alargamento do leque de base industrial do mesmo, o que tem 
sido desde sempre a força do concelho, com a instalação de novas empresas em áreas nunca 
antes existentes (ex.: torrefação).  
Cumulativamente, a ampliação do PEC irá consolidar as contas públicas, transformando o PEC-
Águeda num investimento sustentável no tempo, e fazendo com que autarquia recupere o 
investimento direto realizado no mesmo, o que é importantíssimo, numa altura em que as 
finanças públicas são ainda débeis, fruto da crise económica e das restrições existentes. A isto 
teremos que somar o impacto que os impostos diretos e indiretos que as empresas instaladas 
irão gerar para o município e o reinvestimento que o mesmo poderá fazer neste setor ou noutros 
domínios em geral, melhorando a qualidade de vida da população. 
Em suma, a ampliação do PEC-Águeda permitirá continuar a desenvolver uma política de 
crescimento económico e do tecido empresarial, seguindo a tendência de recuperação de 
recuperação que se tem vindo a sentir no concelho e no país. 
 
6.1.2. IMPACTOS NEGATIVOS/CONSTRANGIMENTOS 
No que concerne a este fator de avaliação, os impactos negativos são coincidentes com os 
constantes no fator Ordenamento do Território no que diz respeito aos riscos tecnológicos, e que 
serão expressos mais adiantes nesse mesmo fator. Quanto aos constrangimentos, na realidade o 
único que se poderá observar está associado a um menor investimento noutras áreas com 
vocação empresarial do concelho em função do PEC-Águeda, conduzindo a um eventual 
enfraquecimento das mesmas, em detrimento do PEC, pelas condições que apresenta. 
Contudo, este mesmo constrangimento é uma oportunidade, pois não só permitirá que as 
empresas se deslocalizem para uma área mais qualificada e preparada para as receber, como 
também irá permitir um trabalho subsequente da autarquia, na requalificação das atuais áreas 
de vocação empresarial privadas, sobre as quais, como já expresso no documento, sempre 
teve dificuldade de intervenção. Podemos assim dizer que os constrangimentos e impactos 
negativos são diminutos, comparados com as mais-valias resultantes da ampliação do PEC-
Águeda. 
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6.2. COMPETITIVIDADE 
6.2.1 IMPACTOS POSITIVOS E OPORTUNIDADES 
Ao nível da competitividade, a ampliação do PEC-Águeda terá mais-valias evidentes para o 
concelho, não só porque continuará a afirmar-se como a principal ferramenta de captação de 
investimento, face às excelentes condições que oferece à instalação de novas empresas, como 
simultaneamente, pelas condições que apresenta, se mostrará como um ponto-chave no que 
diz respeito à instalação de empresas que, pela dimensão e tipo de produção, possam ter um 
impacto significativo no VAB concelhio.  
Se olharmos para a 1ª fase do PEC, percebemos a importância que a mesma teve na captação 
de investimento externo, inclusivamente no país, com vários investidores internacionais (da Índia, 
Taiwan, Brasil, entre outros) a apostarem no concelho de Águeda, facto que não se registava 
há a longos anos, e que o PEC veio permitir. Claro está que a sua ampliação permitirá continuar 
o bom trabalho que a autarquia tem vindo a realizar a este nível e a permitir que as empresas 
vejam o concelho como um local interessante para investir, o que, complementado com os 
restantes apoios financeiros, fiscais e humanos que a autarquia disponibiliza aos investidores, 
poderá fazer com que o concelho de Águeda se destaque no panorama internacional a este 
nível. 
Cumulativamente, a ampliação do PEC-Águeda e a instalação no mesmo de empresas com 
um novo tipo de produtos ou com produtos tecnologicamente mais avançados, ajudará a 
aumentar o balanço positivo da balança comercial do concelho, com um aumento não só das 
exportações, mas igualmente dos mercados associados a cada uma das empresas, o que, 
claro está, é uma mais-valia para as mesmas, já que a diversificação de mercados ajuda a que 
as empresas estejam menos sujeitas a flutuações dos mercados de exportação a que possam 
estar mais vinculadas.  
Quanto mais empresas existirem no PEC-Águeda e maior for a diversidade de países de 
fundação, maior a probabilidade de se constituírem redes comerciais ou contactos que 
ajudarão à abertura de novas oportunidades de negócios em mercados pouco conhecidos e a 
uma partilha de conhecimento sobre as mais-valias e os riscos associados. 
 
6.2.2. IMPACTOS NEGATIVOS/CONSTRANGIMENTOS 
No âmbito deste fator de avaliação, os únicos impactos negativos poderão colocar-se ao nível 
do impacto que alguns dos investimentos de grande envergadura poderão ter no tecido local, 
caso venham no tempo a entrar numa situação de falência ou abandono do concelho/país, já 
que tal poderá gerar, momentaneamente, uma situação declínio económico e social, o qual, 
contudo, face à forte componente industrial do concelho, será rapidamente invertido, evitando 
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um determinado tipo de efeito borboleta que este tipo de eventos tende a gerar no tecido 
empresarial. 
 
6.3. ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 
6.3.1. IMPACTOS POSITIVOS E OPORTUNIDADES 
Ao nível do Ordenamento e Qualificação do Território, a ampliação do PEC-Águeda continuará 
a gerar os efeitos positivos que se têm vindo a fazer sentir face à construção da 1ª fase do 
mesmo. Assim, e em 1º lugar, a ampliação do PEC-Águeda vai continuar a ajudar a autarquia a 
controlar o custo do solo industrial e a reduzir substancialmente a especulação fundiária, que 
durante muitos anos foi a principal inimiga do desenvolvimento concelhio.  
Na realidade, com a disponibilização de mais lotes de terreno infraestruturado a custos 
controlados e acessíveis para as empresas em geral, vai permitir não só melhores condições 
para a instalação das mesmas, como evitará que outras áreas de apetência industrial possam 
apresentar preços exagerados com todos os impactos a isto associados. 
Cumulativamente, esta oferta de lotes associada à ampliação do PEC-Águeda, devidamente 
trabalhada, irá ter impactos ao nível do ordenamento do território de forma direta, com as 
empresas que hoje se localizam em áreas sem carácter industrial, ou de carácter industrial mas 
menos infraestruturadas, a deslocalizarem-se para o PEC, melhorando as condições ambientais 
e de vizinhança nos locais que vão abandonando, e evitando, no caso das novas unidades 
industriais, a sua implantação nesses locais. 
Por outro lado, o PEC-Águeda, ao permitir a aglomeração de empresas num determinado 
espaço, está igualmente a fazer com que em redor destas possam surgir serviços e 
equipamentos partilhados que possam servir a todas e que, pela capacidade de carga 
existente, tenha, sustentabilidade económica, que doutra forma poderiam não alcançar. Tal 
poderá ser observado não só na criação de equipamentos de apoio aos trabalhadores 
(espaços sociais), como em serviços, mas também ao nível logístico e da intermodalidade. 
Soluções comuns e partilhadas de transporte rodoviário terrestre ou a sua eventual interligação 
com o transporte aéreo no futuro, com a possibilidade de ampliação do aeródromo existente, 
são aspetos que em muito poderão levar a que existam reduções de custos significativos para 
as empresas, assim como impactos ambientais positivos diretos, resultado de uma menor 
necessidade de transporte individual de cada empresa e consequente diminuição da pegada 
ecológica de cada uma destas. Cumulativamente, e apesar de a concentração de empresas 
poder constituir-se como um impacto negativos face aos riscos que tal poderá acarretar para a 
saúde humana e para o ambiente, na realidade, a sua concentração também favorece a 
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implementação mais fácil de planos de prevenção de riscos tecnológicos e a criação de 
estruturas de apoio e contenção destes riscos. 
 
6.3.2. IMPACTOS NEGATIVOS/CONSTRANGIMENTOS 
Os impactos negativos a nível do ordenamento e qualificação do território são reduzidos, 
resumindo-se a 3 pontos: aos riscos tecnológicos, ao abandono e não requalificação das 
unidades industriais que se deslocalizem para o PEC, e de um aumento da pressão sobre a rede 
viária existente que dá acesso ao PEC-Águeda.  
Assim, no 1º caso, a concentração de atividades industriais numa área especifica aumenta o 
risco de acidentes tecnológicos, uma vez que a ocorrência de um destes acidentes poderá 
potenciar um efeito em cadeia com impactes ao nível ambiental e da saúde pública que, se 
não forem devidamente acautelados, poderão revelar-se graves. No 2º caso, a questão 
coloca-se ao nível do abandono de estruturas industriais que, ao serem desocupadas e não lhes 
sendo atribuída uma outra função ou serem objeto de requalificação, poderão transformar-se, 
pela sua degradação, em focos de perigo, seja através de derrocadas ou incêndios (acidentais 
ou provocados), da sua ocupação por animais que possam constituir-se como perigos para a 
saúde pública, ou pela realização de atividades marginais/ilegais no seu interior, já para não 
falar no seu impacto na imagem urbana dos locais onde se encontram. 
Por último, importa referir o 3º ponto, do aumento da pressão sobre as rodovias existentes em 
volta do PEC-Águeda, já que serão estas que irão suportar o aumento de trânsito de ligeiros e 
pesados diários de acesso ao Parque, sendo de salientar a necessidade de assegurar as 
condições de circulação em segurança de pessoas e veículos de e para o PEC-Águeda. 
 
6.4. EMPREGO 
6.4.1. IMPACTOS POSITIVOS E OPORTUNIDADES 
Ao nível do emprego, podemos referir que a ampliação do PEC-Águeda será sempre uma mais-
valia visível e percetível, pois com o aumento do Parque irão surgir mais empresas, e com estes 
mais postos de trabalho, quer qualificados, quer indiferenciados, o que desde logo será positivo 
pois ajudará a reduzir a taxa de desemprego do concelho e, simultaneamente, criará 
oportunidades que irão atrair população de concelhos limítrofes, mas não só, para Águeda, 
com impactos diretos ao nível da população residente, a qual poderá sofrer um incremento 
através dos processo de mobilidade interna em vez de pelo saldo natural. 
Aliás, a ampliação do PEC-Águeda poderá conduzir a uma inversão na tendência de 
decréscimo e envelhecimento da população que o concelho tem vindo a registar e, 
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simultaneamente, poder constituir-se como um elemento incrementador dum setor com peso 
no concelho, o da construção civil, face à necessidade que poderá vir a surgir a curto/médio 
prazo de novas habitações para compra ou arrendamento. 
Conjuntamente, temos ainda que ter em consideração que as novas unidades a instalar-se vão 
necessitar, em muitos casos, de mão-de-obra qualificada, o que será positivo para a população 
de Águeda, não apenas pelo aumento do valor dos vencimentos auferidos associado a essa 
qualificação, como permitirá também o surgimento de novos negócios associados à formação 
e qualificação, e ao crescimento das estruturas existentes no concelho a este nível, como a 
ESTGA, o CINTM ou até mesmo o IEFP.Assim, é fácil percecionar que o aumento dos postos de 
trabalho terá um impacto direto no poder de compra per capita concelhio, não apenas pela 
maior faixa da população ativa empregada, mas também pelo aumento do valor da 
remuneração associada ao trabalho, pelo aumento da complexidade das tarefas e da 
formação necessária para as mesmas. 
Cumulativamente, o aumento do emprego e consequentemente da qualidade de vida, terá 
um impacto positivo do ponto de vista social, com menos pessoas a depender de rendimentos 
sociais e mais integradas socialmente, o que constituir-se-á sempre como uma mais-valia do 
ponto de vista social para o concelho. 
 
6.4.2. IMPACTOS NEGATIVOS/CONSTRANGIMENTOS 
Ao nível dos impactos negativos/constrangimentos, temos que assinalar 2 aspetos que terão que 
ser tidos em conta, embora o seu impacto possa ser passageiro, nomeadamente o aumento do 
custo de mão-de-obra, o qual poderá surgir numa fase inicial onde exista uma maior escassez 
de recursos humanos qualificados para determinado tipo de funções (o que, embora menos 
positivo para as empresas, poderá ser positivo para os trabalhadores), mas que com o tempo e 
com a formação que venha a ser conferida acabará por ser esbatido. 
Por outro lado, poderá igualmente surgir uma escassez no que diz respeito ao parque 
habitacional em Águeda, sobretudo na cidade e nas freguesias perto do PEC-Águeda, fruto do 
aumento do número de trabalhadores que decidam vir residir para o concelho, e que poderão 
acabar por decidir por concelhos vizinhos onde exista mais habitação (e mais barata) 
disponível. Contudo, e tal como no ponto anterior, esta situação será sempre transitória, pois 
constituir-se-á igualmente como uma oportunidade para voltar a fortalecer o setor da 
construção, o que, por sua vez, acabará também por gerar mais emprego. 
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6.5. QUALIDADE AMBIENTE 
 
6.5.1. IMPACTOS POSITIVOS E OPORTUNIDADES 
No que se refere à qualidade ambiental, a ampliação do PEC-Águeda, tal como sucedeu com 
a sua 1ª fase, terá sempre efeitos benéficos do ponto de vista das emissões de GEE e da 
qualidade do ar através do mecanismo de concentração de empresas/indústrias, evitando a 
sua dispersão em vários pontos do concelho, muitas vezes junto ou no interior de áreas 
residenciais, com impactos diretos positivos para a saúde humana e para o ambiente.  
Esta situação é tanto ou mais importante pelo facto de esta ser uma área onde se pretende 
que venham a localizar-se indústrias que se queiram deslocalizar dos espaços urbanos e 
residenciais do concelho, melhorando a qualidade de vida nesses locais e reduzindo a 
exposição da população em geral a fatores perturbadores da saúde pública, como o ruído 
elevado ou a menos qualidade do ar.  
Por outro lado, a concentração de empresas gera também oportunidades em termos 
económicos e ambientais, já que a aglomeração das mesmas contribuirá para a criação de 
soluções comuns de transporte e logística, o que contribuirá para a redução dos meios de 
transporte necessários pelas empresas individualmente, e, consequentemente, também para a 
redução das emissões de GEE, reduzindo simultaneamente a poluição atmosférica, sendo que a 
localização estratégica do PEC, face aos principais eixos viários, evita igualmente o 
atravessamento de zonas urbanas altamente densificadas em termos habitacionais. Por outro 
lado, estas soluções permitirão também a redução de consumos de combustíveis, sendo 
importante esta redução face à fatura energética do concelho. 
Cumulativamente, verifica-se que a ampliação do PEC-Águeda será realizada sempre tendo 
em consideração as questões da preservação ambiental e, como tal, face às preocupações 
que terá na sua conceção, contribuirá para uma redução da contaminação do solo e 
aquíferos subterrâneos, uma vez que os efluentes gerados terão o devido tratamento e 
condução até ao destino final41, algo mais difícil de controlar quando comparado com as 
situações de disseminação industrial existentes no concelho. 

                                                      
41 O PEC tem implementada uma rede de abastecimento de água e uma rede de recolha de águas 
residuais, ambos geridos pela AdRA – Águas da Região de Aveiro, a quem compete o cumprimento legal no 
que respeita à gestão de recursos hídricos (captação e abastecimento), bem como a recolha e tratamento 
de águas residuais (e respetivos encaminhamentos). 
No que aos efluentes industriais respeita, as empresas que aí venham a desenvolver atividade industrial serão responsáveis pelos seus, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 05 de setembro, que define 
o Regime Geral da Gestão de Resíduos. Mais se informa que se localiza em Águeda a ATRIAG – Associação para Tratamento de Resíduos industriais de Águeda, onde as empresas podem dirigir os seus resíduos para os 
devidos tratamentos, quando adequados. 
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Por outro lado, a ampliação do PEC-Águeda, face à sua localização estratégica, terá o 
benefício de não interferir de forma significativa com ecossistemas sensíveis existentes no 
concelho, nem ter um impacto negativo significativo nos ecossistemas naturais existentes e na 
biodiversidade local, o que é relevante do ponto de vista da qualidade ambiental concelhia. 
 
6.5.2. IMPACTOS NEGATIVOS/CONSTRANGIMENTOS 
A ampliação do PEC-Águeda terá obviamente sempre impactos para a qualidade ambiental, 
pelo facto simples de praticamente qualquer atividade humana os gerar, com especial 
destaque para a indústria.  
Obviamente que, com o aumento da atividade empresarial/industrial, é de prever um aumento 
das emissões de gases nesta zona, a qual, contudo, pela localização estratégica do PEC, terá 
reduzido impacto sobre as grandes áreas urbanas do concelho, as quais estão afastadas do 
PEC-Águeda. No entanto, no contexto das emissões do concelho, onde a indústria apresenta já 
um peso significativo, o incremento das empresas que venha a surgir no PEC prevê-se que seja 
pouco significativo42. 
Existirão igualmente impactos ao nível das águas de escorrência, sobretudo das vias que dão 
acesso ao PEC-Águeda e das vias do mesmo, as quais, contudo, serão devidamente 
monitorizadas e controladas, assim como encaminhadas para locais específicos e adequados.  
Cumulativamente, a ampliação do PEC-Águeda terá impactos ao nível da impermeabilização 
do solo e da redução da área floresta do concelho, mas para todos os efeitos estes impactos 
serão muito diminutos face à dimensão dos mesmos no contexto global do concelho, e porque, 
no 2.º caso, a área a ocupar tem uma reduzida/nula importância do ponto de vista dos 
ecossistemas em presença e da biodiversidade do concelho. 
 Importa ainda referir que, no âmbito do projeto de execução e respetivo processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental da ampliação do Parque, serão estudados as melhores 
soluções no que respeita à gestão dos recursos hídricos, nomeadamente sobre o 
encaminhamento e controlo das águas pluviais, por forma a evitar que surgir fenómenos de 
erosão das linhas de água e dos terrenos envolventes ao PEC, assim como venham a existir 
inundações a jusante do parque nos terrenos e povoações envolventes. 

                                                      
42 Está prevista a monitorização da qualidade do ar no PEC no âmbito da monitorização da Declaração 
Ambiental do PEC (1.ª fase), a que se dará continuidade no que concerne a Revisão e Ampliação do Parque. Serão efetuadas também as monitorizações neste âmbito definidas em sede de Avaliação de 
Impacte Ambiental referente ao Plano em desenvolvimento, sendo posteriormente encetadas as devidas 
medidas de minimização decorrentes dos resultados obtidos, sempre que necessário. 
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7. JUSTIFICAÇÃO DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA 
 
O concelho de Águeda beneficia de um enquadramento económico, regional e local 
caracterizado pela relevância e tradição do setor industrial e por um forte empreendedorismo e 
dinâmica empresarial que justificam a aposta num espaço empresarial devidamente 
estruturado e qualificado. 
No que à ampliação do PEC se refere, a mesma justifica-se com o esgotamento dos lotes do 
PEC, em menor período de tempo que o inicialmente previsto, bem como a contínua procura 
de área empresarial no concelho por parte de grandes grupos económicos nomeadamente 
nos setores automóvel e das duas rodas, com preferência por área industrial com as 
caraterísticas que o PEC neste momento possui. 
Importa ainda ter em consideração que a zona envolvente à área já implementada do Parque 
se classifica, em termos do PDM (revisão) de Águeda, como Espaço de Atividades Económicas 
Urbanizável (figura 1), tendo sido criado especificamente com o objetivo de efetuar a 
ampliação da 1ª fase do PEC, sendo relevante referir ainda que uma boa parte dos respetivos 
terrenos são já propriedade da Autarquia, tendo sido adquiridos já com a perspetiva futura da 
necessidade de ampliação.  
O conselho possui outros Espaços de Atividades Económicas ainda com possibilidade de 
instalação de novas unidades industriais mas, conforme já referido, os terrenos não são 
propriedade da Autarquia, nem se encontram na sua maioria infraestruturados ou adequados à 
atividade industrial, sendo ainda que os preços praticados são ainda acima dos praticados no 
PEC.  
De notar ainda que para definição da ampliação desta área foram ponderados os fatores 
ambientais da ampliação, em detrimento da ocupação de outros espaços, tendo-se concluído 
que, além de nesta área não existirem valores ambientais significativos e no mesmo existiu desde 
sempre o objetivo de concentrar as atividades industriais em espaços devidamente 
vocacionados para esta atividade, potenciando ainda a deslocalização de empresas de 
aglomerados urbanos, facto que em muito melhora as condições ambientais do concelho. 
Considerou-se portanto que a ampliação deste Parque teria impactos ambientais menores do 
que quaisquer outras alternativas. 
Para concluir, verificou-se que apenas nesta área era possível dar resposta atempada aos 
pedidos e investimentos que o município tem conseguido captar, principalmente investimento 
externo, uma vez que a área é já propriedade do município e que, para realizar a referida 
ocupação, será apenas necessário uma extensão de infraestruturas.  
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Desta forma, e perante os factos apresentados, considerou-se que não faria sentido analisar 
outras alternativas à revisão e ampliação do PP do PEC-Águeda que não a que foi alvo de 
análise em sede do presente Relatório Ambiental, sendo mais uma vez de salientar que a 
ampliação do PEC se mostra como a única solução que, a curto/médio prazo, permite cumprir 
as necessidades sentidas neste âmbito, considerando-se assim cumprido o descrito na alínea g) 
do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho.   
 
8. RECOMENDAÇÕES 
 
Um dos aspetos fundamentais em termos da AAE é a definição de “medidas destinadas a 
prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar quaisquer efeitos adversos significativos no 
ambiente resultantes da aplicação do plano”, conforme a alínea f), do artigo 6º, do Decreto-Lei 
nº 232/2007, de 15 de junho. Assim, e efetuada uma análise sobre os impactos positivos e 
negativos da ampliação do PEC-Águeda, é fundamental apresentar algumas recomendações 
para a implementação da revisão e ampliação do Plano de Pormenor, propostas essas que 
terão que ter em consideração e ser ajustadas às mencionadas aquando da elaboração inicial 
do Plano de Pormenor (1ª fase já implementada). Quanto às recomendações propriamente 
ditas, estas subdividem-se em duas áreas: as relacionadas com o projeto/desenho urbano do 
Plano e as relacionadas com o seu funcionamento. 
 
8.1. PROJETO / DESENHO URBANO DO PLANO DO PEC 

 O Plano deverá dar continuidade ao desenho urbano preconizado na 1ª fase do 
Parque, nomeadamente no que se refere à criação e desenvolvimento de espaços 
públicos de qualidade e de grande dimensão destinados a compensar espaço 
ocupado pelas atividades industrias e comerciais, onde se deverá dar destaque aos 
espaços verdes e aos espaços lúdicos de utilização coletiva; 

 Dar continuidade à rede de pistas cicláveis prevista, que promova o uso da bicicleta 
enquanto transporte alternativo; 

 Dar continuidade à faixa de gestão de combustíveis existente na zona envolvente ao 
Parque, que sirva como corta-fogo e, simultaneamente, tenha um efeito de barreira 
visual e de diminuição do impacto acústico da atividade do PEC; 

 Dar continuidade à adoção de redes secundárias de rega para poupança hídrica e a 
salvaguarda das questões da produção de energia elétrica a partir de fontes 
renováveis/alternativas. 
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8.2. RECOMENDAÇÕES AO NÍVEL DE FUNCIONAMENTO DO PEC 
 Ajustar os regulamentos de venda e ocupação do PEC-Águeda, os quais devem dar 

prioridade em termos de benefícios financeiros e fiscais às boas práticas de gestão 
ambiental e que façam prova de uma atitude de responsabilidade social e ambiental, 
e que também contribuam para o cumprimento de objetivos e metas de 
sustentabilidade locais e regionais; 

 No âmbito da redução dos custos públicos de contexto e da modernização 
administrativa, importa promover a melhoria dos procedimentos administrativos 
associados ao licenciamento e à política de ambiente; 

 Assegurar as condições de fomento da criação de micro e pequenas empresas (numa 
incubadora, por exemplo), que permitam o aparecimento de diferentes soluções 
ajustadas à realidade do PEC; 

 Promover a criação de redes entre empresas ou entre empresas e centros de saber, ou 
até mesmo a criação de centros de inovação e tecnologia suportados por empresas, 
como é o caso do CITNM, com vista à cada vez maior disseminação do conhecimento 
e da transferência de saber para estas, melhorando os seus produtos e colocando-os 
mais alto na cadeia de valor;  

 Promover a intermodalidade, bem como criar mecanismos de transporte de 
mercadorias e pessoas partilhados, entre empresas do PEC e entre estas e a autarquia; 

 Assegurar a aposta nas energias renováveis, aliada à aplicação de medidas de 
consumo sustentável – eficiência energética, assim como de eficiência hídrica; 

 Promover a gestão eco sustentável dos espaços verdes do PEC (aplicação de boas 
práticas ambientais de jardinagem). Promover, simultaneamente, a diversidade de usos 
dos espaços verdes e de utilização comunitária do Parque, como eventuais espaços 
para desenvolvimento de atividades culturais; 

 Definir metas para uso e reciclagem de resíduos (urbanos e industriais), promovendo 
critérios de minimização, valorização e reciclagem; 

 Estabelecer um prémio anual para a Empresa Mais Sustentável, promovendo as boas 
práticas ambientais no contexto industrial/empresarial, através do reconhecimento 
público; 

 Manter atualizado e implementar o Plano de Prevenção e Mitigação de Acidentes 
Tecnológico do PEC (anexo 4). 
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9. MONITORIZAÇÃO E SEGUIMENTO 
 
Efetuada a análise relativamente ao cenários de evolução sem a ampliação do Parque, e 
realizada a análise SWOT sobre a execução da mesma, assim como descritas as 
recomendações que devem ser tidas em consideração na elaboração do Plano de Pormenor, 
assim como na implementação no terreno do mesmo, é agora importante, tendo em conta os 
princípios dos processos de AAE, identificar a forma como a monitorização poderá vir a ser 
realizada, de acordo com o previsto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho43. 
Para a monitorização da implementação do Plano, são identificados no quadro 55 as medidas 
de controlo e a sua frequência de avaliação por tipologia de fator de avaliação, tornando 
assim mais simples a identificação dos indicadores a serem alvo de seguimento. Os resultados 
decorrentes desta monitorização serão enviados anualmente para a APA, bem como 
divulgados ao público em geral (através da página eletrónica do Município), não querendo, 
contudo, tal dizer que a monitorização de todos os indicadores propostos seja anual efetuando 
o devido ajuste nos relatórios a produzir.  
Claro está que, com esta monitorização, o que se pretende é definir um processo de controlo e 
acompanhamento que permita ao município, mas não só, também a todos os outros 
interessados, monitorizar os efeitos (negativos e positivos) previstos, bem como, eventualmente, 
corrigir, detetar ou definir outros que possam não estar agora contemplados, mas que possam 
vir a fazer sentido no futuro. Assim, determinou-se no quadro seguinte, e tendo em conta a linha 
de avaliação estabelecida nas diferentes fases da AAE, as medidas e critérios para o 
acompanhamento e monitorização. 
Para a monitorização dos indicadores em questão, terão que se efetuar medições específicas 
no local objeto de intervenção pelo Plano, assim como se irá socorrer de elementos estatísticos 
publicados periodicamente por diversas entidades, com especial ênfase para as de cariz 
económico e ambiental, para complementar a avaliação, nomeadamente o INE, a Pordata, a 
APA, entre outros. Desta forma, sem prejuízo das responsabilidades determinadas por Lei, 
considera-se fundamental a existência de uma estrutura de acompanhamento dos efeitos 
ambientais e de sustentabilidade associados à execução do PEC. Assim, determinou-se no 
quadro seguinte, e tendo em conta a linha de avaliação estabelecida nas diferentes fases da 
AAE, as medidas e critérios para o acompanhamento e monitorização pela Agência Portuguesa 
do Ambiente - APA, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – 
CCDRC, a Administração Regional Hidrográfica do Centro – ARHC, entre outros. 

                                                      
43 Esta monitorização refere a necessidade de identificação das entidades responsáveis pela elaboração do Plano que 
devem avaliar e controlar os efeitos significativos no ambiente, decorrentes da aplicação e execução do Plano, devendo 
ainda verificar a adoção das medidas previstas na declaração ambiental.  
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Fator de Avaliação Medidas e critérios de controlo Frequência da avaliação 

Desenvolvimento Económico e Tecnológico 
N.º de empresas de ponta implementadas no Parque 

Anual N.º de parcerias entre as Universidades/Centros de investigação e empresas do Parque 
Novas PME no Parque 
Total de investimento público realizado no Parque vs resultado da venda dos lotes 

 

Competitividade 
N.º de investimentos externos no Parque 

Anual Volume de investimento externo no Parque 
Volume de negócios das empresas do Parque 
Mercados de exportação das empresas do Parque 

 

Ordenamento e Qualificação do Território 

Preço do solo industrial no concelho 
Anual 

Taxa de ocupação do Parque vs Taxa de ocupação das zonas industriais existentes 
Empresas deslocalizadas para o Parque  
Equipamentos / serviços de apoio às zonas industriais existentes (local e regionalmente) 
Parcerias das empresas do PEC ao nível do transporte de pessoas e bens 
Revisão do Plano de Prevenção e Mitigação de Acidentes Tecnológicos Trienal 

 

Emprego 
N.º de desempregados inscritos no IEFP 

Anual N.º de ofertas de emprego no IEFP 
N.º de novos postos de trabalho criados no PEC-Águeda 
Nº de Programas de formação 

 

Qualidade Ambiental 

Qualidade da água à saída para o meio recetor das águas pluviais do PEC 

 
 
 
 

Anual 

Qualidade das águas residuais no PEC 
% de análises à água para consumo humano com resultados em conformidade com a legislação respeitante 
% de perdas reais de água pelo sistema de abastecimento público 
% da população equivalente servida por sistema público de drenagem e tratamento de esgotos que assegura o cumprimento da legislação em termos de descargas 
% de água (residual tratada, bruta, consumo humano, pluvial) usada na rega dos espaços públicos) 
% da área impermeabilizada do Parque 
Número de Medidas Implementadas contra o risco de inundações na envolvente ao Parque 
Área ardida e n.º de ocorrências na faixa de gestão de combustível 
Qualidade do ar no Parque 
Níveis de ruído na envolvente ao PEC 
Fragmentação de Ecossistemas 

 
Quadro 55 | Medidas de controlo para monitorização44  

                                                      
44 Segundo Ramos et al. (2004) através da monitorização ambiental visa-se, essencialmente: 

1. Envolver as partes interessadas; 2. Contribuir para futuras avaliações ambientais estratégicas; 3. Avaliar a eficácia das 
recomendações/medidas de gestão; 4. Ligar com outros instrumentos de gestão ambiental; 5. Avaliar o desempenho 
ambiental do Plano; 6. Validar as predições efetuadas. 
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Os mecanismos de comunicação dos resultados da AAE poderão ser variados, dando-se 
especial ênfase ao mecanismo de divulgação digital e ao site da autarquia, mas tendo-se o 
cuidado de, sempre que se entender por necessário, encontrar outros formas de divulgação dos 
mesmos de carácter mais analógico (editais, jornais, exposições, entre outros). 
 
10. SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A presente AAE, referente à revisão e ampliação do PP do Parque Empresarial do Casarão PEC-
Águeda, surge numa altura em que se encontra já a ser executada no terreno a 1ª fase do 
Plano elaborado em 2009. Obviamente, e tal como foi possível observar ao longo do presente 
relatório, essa fase teve já impactos positivos no terreno, sem que as questões de índole 
ambiental tenham sofrido impactos negativos significativos. 
Com a ampliação que agora se pretende efetuar do PEC-Águeda pretende-se dar seguimento 
aos resultados positivos que resultaram da construção do Parque Empresarial, e que hoje têm 
impacto sociais, económicos e ambientais visíveis, quer do ponto de vista económico, com uma 
recuperação progressiva da força do tecido empresarial e subsequentemente do emprego, 
como do ponto de vista do ordenamento do território, onde o PEC teve uma ação incisiva sobre 
o ordenamento industrial e a qualificação do território concelhio, e ainda um impacto “brutal” 
criado sobre a especulação fundiária, conseguindo estancar a perda de investimento que o 
concelho vinha a sentir à décadas fruto deste fator, que retirou competitividade ao mesmo. 
Assim, a ampliação do PEC-Águeda irá ajudar a dar continuidade a esta recuperação e irá 
consolidar no terreno as opções estratégicas tomadas aquando da sua construção, permitindo 
que as mesmas continuem a sentir-se nos anos vindouros, evitando o retrocesso aos problemas 
sentidos antes do mesmo.  
A ampliação do PEC-Águeda apresenta-se assim como uma arma fundamental para continuar 
a criar equilíbrios sociais e económicos, sem que daí resultem impactos negativos nefastos para 
o ambiente ou para a saúde humana. Tal resulta de uma escolha acertada para a sua 
localização, a qual não afeta de forma significativa a biodiversidade e os valores naturais 
presentes no território e, simultaneamente, sem que o mesmo se constitua como uma barreira 
intransponível em termos da estrutura ecológica municipal, não afetando o equilíbrio biofísico 
do território. 
Efetuada então a avaliação estratégica do PEC-Águeda, observa-se que, no panorama atual, 
a sua ampliação constituir-se-á como aspeto relevante e marcadamente positivo no que diz 
respeito aos FA Desenvolvimento Económico e Tecnológico, Competitividade, Ordenamento e 
Qualificação do Território e Emprego, sendo que as externalidades criadas nestas componentes 
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em muito ultrapassam os impactos negativos possíveis das mesmas e que, ainda assim, tal como 
referido atrás, são em muitos casos pontuais e passageiros (quadro 56). 
Também no FA Qualidade Ambiental, a análise referente à ampliação do PEC-Águeda terá que 
ser vista como dois pesos numa mesma balança. Se é verdade que qualquer ação humana tem 
impactos sobre o ambiente, sobretudo quando falamos de atividades industriais, também é 
verdade que esse impacto pode ser pouco significativo face às opções existentes no território, 
ou ser equilibrado com os impactos positivos resultantes da ponderação de todos os fatores 
envolvidos.  
Tal como sucedeu em relação à 1ª fase do PP, podemos referir que a sua ampliação poderá, 
embora que localmente pontuada por constrangimentos, vir a ter uma ação benéfica 
sobretudo no que concerne: 

 às lógicas de tratamento e reciclagem/reaproveitamento de resíduos e efluentes 
gerados, reduzindo os impactos negativos que a dispersão industrial poderia trazer para 
as populações e para o ambiente; 

 
 à deslocalização de empresas de espaços residenciais/urbanos, para o PEC-Águeda, 

criando melhor qualidade ambiental nesses locais e qualificando o território, evitando 
os eventuais impactos sobre as populações, o ambiente e respetivos recursos naturais, 
que são impactes negativos; 

 
 à concentração e devida monitorização dos atividades industriais e na implementação 

de Planos de Prevenção e Mitigação de Acidentes Tecnológicos que melhor poderão 
salvaguardar o ambiente, pessoas e bens, já que farão uma melhor identificação para 
prevenção dos problemas que possam vir a surgir e dos mecanismos de atuação, caso 
se verifiquem. 

 
Obviamente que, como referido, as atividades económicas a instalar no PEC irão provocar um 
aumento das pressões ambientais na zona do Parque, quer pelo aumento de ruído nestas áreas 
(do tráfego, apesar da sua redução noutras áreas com maior sensibilidade, dada a 
proximidade aos aglomerados urbanos), quer pelo aumento das emissões de gases no local, em 
particular de GEE, embora estes mesmo impactos pudessem surgir, de forma mais dispersa no 
território, caso as empresas a instalar no PEC decidissem instalar-se noutros pontos do concelho. 
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Fator de Avaliação  Critérios / Temas Evolução45 sem Plano Evolução com Plano 

Desenvolvimento Económico e Tecnológico 
Inovação 
Crescimento do tecido empresarial 
Geração de riqueza 

+ ++ 

Competitividade Atração de investimento 
Estímulo ao crescimento empresarial - ++ 

Ordenamento e Qualificação do Território 
Política de solos 
Ordenamento industrial 
Riscos Tecnológicos 

+ ++ 

Emprego Estímulo ao emprego 
Qualificação dos trabalhadores + ++ 

Qualidade Ambiental 
Qualidade da água 
Qualidade do ar 
Ruído 
Valores naturais 

+ + 
  Legenda:  ( - )   Tendência de evolução desfavorável               ( + )   Tendência de evolução positiva, mas com alguns constrangimentos 

              ( ++ ) Tendência de evolução positiva  
Quadro 56 | Síntese da Avaliação Estratégica do Plano  

 
Resumindo, considera-se que a ampliação do PEC-Águeda constituir-se-á como um elemento 
chave no desenvolvimento concelhio e um fator diferenciador e dinamizador da economia 
local nos próximos anos, sem pôr em questão o equilíbrio biofísico e os valores naturais do 
concelho, e gerando externalidades positivas significativas. Obviamente que com a sua 
implementação terá sempre que se assegurar o devido controlo e monitorização dos aspetos 
ambientais, de forma a que se constitua como uma solução sustentável no tempo e que seja 
um elemento equilibrador dos ecossistemas humano e ambiental. 
Importa por último referir que o desenvolvimento da presente AAE teve como principal 
dificuldade a recolha de dados atualizados relativamente à informação de suporte dos 
indicadores alvo de análise, já que se observa que a maior parte da informação existente no 
INE/PORDATA, assim como nas restantes instituições e organismos do Estado se encontra 
trabalhada na maior parte dos casos até ao ano de 2011 (Censos) e/ou 2014, com algumas 
exceções que acabam por ter já dados para 2015/2016, mas que depois não permitem efetuar 
uma análise comparativa ideal, o que como é óbvio acaba por deformar ligeiramente os 
resultados pretendidos. Existem ainda situações, como é o caso da ADRA, que não cede dados, 
em tempo útil, para os pedidos que lhe são dirigidos. 
                                                      
45 É considerado o efeito sobre o território concelhio. 
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ANEXO 1 

Pareceres emitidos pelas entidades no âmbito 

do Relatório de Fatores Críticos para a Decisão 

e da Conferência Procedimental 



2016,DPDAF,E,G,35174 2016-12-29



2016,DPDAF,E,G,31314 2016-11-24



2016,DPDAF,E,G,31314 2016-11-24



2016,DPDAF,E,G,33573 2016-12-13



2016,DPDAF,E,G,33573 2016-12-13
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2016,DPDAF,E,G,33573 2016-12-13



2016,DPDAF,E,G,32886 2016-12-06



2016,DPDAF,E,G,32886 2016-12-06



2017,DPDAF,E,G,6627 2017-03-10



2017,DPDAF,E,G,6627 2017-03-10
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ANEXO 2 

Planta de Implantação da proposta de Revisão 

e Ampliação do PP do PEC-Águeda 



Árvores

Limite das Parcelas

Indústria e/ou Armazenagem

Comércio e/ou Serviços

Logradouro

Faixa de Rodagem

Passeio

Espaços Verdes de Utilização Coletiva

Pista de Ciclistas

Estacionamento

Equipamento Social

Campos de Jogos, Parque de Merendas

Limite da 2ª Fase 

Espaços Verdes de Enquadramento

LEGENDA

ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS

ESPAÇOS CANAIS

ESPAÇOS VERDES

Faixa de Rodagem - Trânsito Misto Condicionado

Espelhos de Água

N

Restabelecimento de Acessos a Propriedades

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

REVISÃO E AMPLIAÇÃO - PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
DATA :

ESCALA :

DESENHO N.º:

1

1 / 2000

JANEIRO 2017

Polígono de Implantação (Máximo)

Centro de Investigação e Tecnologia e/ou Incubadora de Empresas

Limite da 1ª Fase (implementada)

Limite do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão

Infraestruturas Elétricas

LIMITES DO PLANO

Parque Infantil

Pista Mista

Parque para Bicicletas

Parque Infantil

Parcela 03

Parcela 02

Parcela 08

Parcela 09

Parcela 10

Parcela 11

Parcela 12

Parcela 14

Parcela 15

Parcela 16A

Parcela 19

Parcela 20

Parcela 21

Parcela 22

Parcela 29

Parcela 30

Parcela 31

Parcela 32

Parcela 33

Parcela 34

Parcela 40

Parcela 41

Parcela 42A

Parcela 51

Parcela 50

Parcela 01

Parcela 06

Parcela 07Parque Merendas

Parcela 35

Parcela 59

Parcela 117

Parcela 115

Parcela 114

Parcela 108

Parcela 109

Parcela 110

Parcela 111

Parcela 112

Parcela 107

Parcela 106

Parcela 105

Parcela 104

Parcela 100

Parcela 103

Parcela 101

Parcela 118

Parcela 63

Parcela 62

Parcela 61

Parcela 60

Parcela 64

Parcela 65

Parcela 66 Parcela 67

Parcela 68

Parcela 88

Parcela 89

Parcela 90

Parcela 91

Parcela 92

Parcela 93

Parcela 94

Parcela 95

Fração A

Fração B

Fração C

Fração D

Fração E

Parcela 98

Parcela 97

Parcela 96

Parcela 99

Parcela 102

Parcela 113

Parcela 87

Parcela 116

Parcela 18

Parcela 39A

Parcela 36A

Parque Infantil

Campo de Jogos

Parcela 77

Parcela 76

Parcela 75

Parcela 72

Parcela 71

Parcela 70

Parcela 74

Parcela 73

Parcela 69

Campo de Jogos

Campos de Jogos

Parcela 04
Parcela 05

Parcela 13F
Parcela 13G

Parcela 13H

Parcela 13I
Parcela 13J

Parcela 13A
Parcela 13B

Parcela 13C
Parcela 13D

Parcela 13E

Parcela 81

Parcela 79

Parcela 78

Parcela 80

Parcela 82

Parcela 83

Parcela 84

Parcela 85

Parcela 86

SOLO URBANO

ESPAÇOS DE USO ESPECIAL

SOLO RÚSTICO

Espaços Florestais de Proteção

ESPAÇOS FLORESTAIS

Poste Média Tensão

Parcela 13K

Parcela 13L

Parcela 13M

Proprietário: Câmara Municipal de Águeda.

Produção: Infoportugal, Sistemas de Informação e Conteúdos, S.A., 20/12/2016.

Em processo de homologação pela DGT, processo n.º 1016 de 22/12/2016.

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89.

Exatidão posicional: <0.3 m em planimetria e 0.4 m em altimetria.

Exatidão temática: 95%.

Precisão posicional nominal: 0.54 m.

Identificação da Cartografia de referência

-23200 -23000
-23800 -22600 -22400 -22200 -22000 -21800

-21600

-23200 -23000
-23800 -22600 -22400 -22200 -22000 -21800

-21600

-97000

-97200

-97400

-97600

-97800

-98000

-98200

-98400

-98600
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ANEXO 3 

Relatório da Qualidade do Ar 
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Laboratório de Calibração em
Metrologia Física

Data de emissão: 

Equipamento: Calibrador Primário de Fluxo de ar Indicação: Digital
Marca: Drycal Nºident.: 02/02/GMG
Modelo: DCL-MH Nº série: 5736
Intervalo de medição: 0,2 l/min a 0,9999 l/min Resolução: 0,0001 l/min

(do dispositivo afixador)
Intervalo de medição: 1 l/min a 9,999 l/min Resolução: 0,001 l/min

(do dispositivo afixador)
Intervalo de medição: 10 l/min a 20 l/min Resolução: 0,01 l/min

(do dispositivo afixador)

Cliente: PEDAMB ENGENHARIA AMBIENTAL LDA
RUA DA INDÚSTRIA 13
2430-069 MARINHA GRANDE

Data de Calibração:

Condições Temperatura: Humidade Relativa:
Ambientais:

Procedimento: PO.M-DM/GÁS - 001 Ed.G / GÁS 004 Ed.E

Rastreabilidade: Gasómetro 500 dm³ Nº ID LG 002, rastreado ao IPQ - Instituto Português da Qualidade.
Cronómetro Nº LG 017, rastreado ao ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade.

Estado do 
Equipamento: Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

Resultados: Encontram-se apresentados na(s) folhas em anexo.
"A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo
factor de expansão k=XX, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade
de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02."

Instalações Oeiras Certificado de Calibração
Certificado N.º : CGAS80/16 Página 1 de 22016.02.03

( 19,9 ± 0,5) ºC 57,6 %hr

Calibrado por

Pedro Pereira

Responsável pela Validação

Tânia Farinha (Responsável Técnico)
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Laboratório de Calibração em
Metrologia Física

Registo de dados:    (Ensaios realizados com ar)

Factor de

Expansão

Erro 

Relativo

2,05

2,05

k

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05± 0,0351,58

± 0,14

± 0,17

0,61

0,7119,01

± 0,022

± 0,027

l/min

Incerteza

Expandida

± 0,0018

± 0,0089

± 0,013

1,30

Erro de

Medição

l/min

0,0023

0,008

0,016 1,08

0,026

%

1,13

0,80

1,05

3,989

0,039

1,483

2,480

l/min

0,2057

3,043 3,004

0,0623,927

1,009

1,499

2,506

l/min

0,2034

1,0010

15,92

19,14

0,10

0,14

15,82

Valor de 

Equipamento

Valor de 

Referência

Página 2 de 2Certificado N.º : CGAS80/16

Continuação do Certificado

Calibrado por

Pedro Pereira

Responsável pela Validação

Tânia Farinha (Responsável Técnico)
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Laboratório de Calibração em
Metrologia Física

Equipamento Balança
Marca: Radwag Intervalo de indicação: 0 a 100 g
Modelo: XA 110/X Indicação: Digital
Nº ident.: 01/09/G Resolução: 0,00001 g
Nº série: 274024/09

Cliente PEDAMB ENGENHARIA AMBIENTAL LDA
RUA ANÍBAL H ABRANTES, Nº 13
2430-069 MARINHA GRANDE

Temperatura: Humidade relativa:

Procedimento PO.M - DM / MAS 001 Edição M Rev. 01

Rastreabilidade Conjunto de massas padrão LM49, classe E1, rastreado à Kern

Local de ensaio

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) seguinte(s).

Instalações de 

Oeiras Certificado de Calibração

553/16 25-02-2016

15-02-2016

de 3Página 1

Data de 
calibração

Estado do 
equipamento

"A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza padrão multiplicada pelo factor de 
expansão k, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de expansão de 
aproximadamente 95 %. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02."

Instalações do cliente

Data de emissão:

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

Certificado nº CMAS

21,2 ºC 39,5 %Condições 
ambientais

Calibrado por

Mário Afonso

Responsável pela Validação

Antonieta Costa (Responsável Técnico)
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Laboratório de Calibração em
Metrologia Física

Ensaio de linearidade:
Valores antes de ajuste

Foi efectuado um ajuste à balança segundo as instruções do fabricante.

A massa utilizada no ajuste foi a massa interna da balança.

6

149

Página 2 de 3553/16 

> 500

γef

5

Gr. de liberdade

11

> 500

Factor de expansão

k

Incerteza expandidaErro

 2,52

 2,65

 2,18

Certificado nº CMAS

Certificado de Calibração

 2,11

0,10000 0,10000

0,000027  2,43

 2,25

0,01001

15

(g)

 2,00

0,00002

0,000073

7

 2,02

0,00001

0,00000

0,00001

> 500

23

0,00200

0,20001

Valor referência

0,000027

0,000026

0,000026

Indicação

49,99990

69,99983

20,00000

4,99998

0,20001

0,00200

0,50001

5,00000

19,99991

0,50000

(g)

0,01002

0,000028

0,000031

0,00000 0,00000

0,00000

(g)

0,00000

0,00010-0,00008

0,00017  2,00

 

 2,00

(g)

-0,00009

-0,00015

0,00000

0,000046

49,99998

69,99998

Calibrado por

Mário Afonso

Responsável pela Validação

Antonieta Costa (Responsável Técnico)
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Laboratório de Calibração em
Metrologia Física

Ensaio de linearidade:
Valores depois de ajuste

Ensaio de excentricidade:

Excentricidade máxima = 0,00017 g

Ensaio de repetibilidade:

*

Ensaio de reprodutibilidade:

*

* Informação necessária para a comprovação da reprodutilidade: Amplitude = Imáx - Imín

 

Qualquer ajuste não realizado da forma indicada, pode invalidar os resultados da calibração.

7

15

11

Gr. de liberdade
γef

5

Amplitude (g)

(g)

> 500

> 500

k

149

23

0,00001

Incerteza expandida

60,00000

 2,65

> 500

0,00002 0,00017

50

Nº 1

50,00001

Nº 2

50,00000

49,99998

Desvio padrão (g)

0,000021

Nº 5

50,00002

50,00002

0,00005

Carga  (g)

Indicação (g)

Nº 5 50

50

Nº 1

50,00001

Nº 3

49,99997

Indicação (g)

50,00000

Nº 4Nº 2

Nº 2

Nº 3

50

50

49,9999250

Posição

Nº 1

Carga  (g)

50

49,99984

Carga  (g)

Nº 4

Indicação (g)

50,00001

49,99995

0,10001

0,00002

69,99998 70,00000

0,00000

4,99998

0,00003

0,50001

0,00000

5,00000

0,20001 0,20002

0,01001

0,00200

Erro

 2,52

0,000026

49,99998 50,00001

0,00001

 2,43

0,00001  2,11

0,10000

Certificado de Calibração

Certificado nº CMAS Página 3 de 3

Amplitude (g)

0,00001

0,000046

0,000027

 2,18

0,00001

0,01002

0,000028

 2,25

553/16 

(g)

0,000026

Factor de expansão

 

 2,02

 2,00

0,00200

0,00010  2,00

0,000073

 2,00

0,000031

20,00000 19,99998 -0,00002

0,50000

(g)

0,000027

Valor referência

0,00000

(g)

Indicação

Calibrado por

Mário Afonso

Responsável pela Validação

Antonieta Costa (Responsável Técnico)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2  



Overview

Reference Ambient Air
Samplers (RAAS) are Federal
Reference Method Samplers
specifically designed to comply
with requirements of the
National Ambient Air Quality
Standards (NAAQS) for
Particulate Matter (40 CFR Part
50).  The standard requires a
fixed flow rate sampler, operat-
ing at 16.67 liters/minute (one
cubic meter per hour), using a
specified inlet, tubing, second-
ary size selective impactor, and
filter holder. 

The inlet provides a 10 micron
cut point that will function at a
constant sampling rate inde-
pendent of wind speed and
direction.  The secondary size
selective element is the Well
Impactor Ninety-Six (WINS) that
further reduces the passed par-
ticulate to exclude particles larg-
er than 2.5 microns.  The partic-
ulate is collected on a 47mm
PTFE filter.  

By providing the RAAS family of
products, Thermo can furnish a
solution to any particulate ambi-
ent air sampling need.

P
ro

d
u

ct S
p

ecificatio
n

sRRAAAASS  FFRRMM  PPMM22..55//PPMM1100  SSaammpplleerr
RAAS2.5 - 100 Single Filter Sampler RAAS10 - 100 Single Filter Sampler
RAAS2.5 - 200 Audit Sampler RAAS10 - 200 Audit Sampler
RAAS2.5 - 300 Sequential Sampler RAAS10 - 300 Sequential Sampler

Analyze • Detect • Measure  • ControlTM

Features

• Flexible and user friendly software guides you through system 
set-up, event programming, calibration, and maintenance

• Flexible calibration of temperature sensors using either a thermo-
couple calibrator or submersion bath

• Stores over 16 days of 5-minute interval average data

• User settable interval for log data

• Stores up to 50 sample event summaries

• Multi-point calibration of all sensors for greater accuracy

• DataLink downloads all pertinent information from the field with
out cumbersome palmtops, PC’s or laptops



General Specifications for RAAS2.5/10 100, 200, & 300 Systems

Environmental Instruments 27 Forge Parkway Franklin, MA (866) 282-0430 toll free www.thermo.com/air
Air Quality Products 02038 (508) 520-0430 

(508) 520-1460 fax

This specification sheet is for informational purposes only and is subject to change without notice. Thermo makes no warranties, expressed or implied, in this product
summary.  © Copyright 2003 Thermo Electron Corporation.  All rights reserved.  Thermo Electron Corporation, Analyze.Detect.Measure.Control are trademarks of
Thermo Electron Corporation

Lit RAASMC304

Environmental -30ºC to +45ºC  600mm 
Hg to 800mm Hg, to 100% humidity, rain, and snow resistant.

Flow Rate 14 to 25 Lpm
a. Measurement Accuracy 2%
b. Resolution 0.01 liters/minute
c. Stability CV Less than 2%

Pressure Sensor (Barometric)
a. Accuracy 10mm Hg
b. Resolution 1mm Hg

Pressure Sensor (Meter Differential)
a. Accuracy 10mm Hg
b. Resolution 0.1mm Hg

Temperature Measurements (Ambient, Active Filter, Inactive Filter, Meter)
a. Max Error 2ºC
b. Resolution 0.1ºC

Ambient inaccuracy due to solar radiation: less than 1.6ºC at windspeed of 2 m/s.
Power Input

RAAS2.5 - 100 and RAAS2.5 - 300 / RAAS10 - 100 and RAAS10 - 300
a. 100-120 Volt, 50/60 Hz 3.0 amp max, 0.25 amp standby
b. 200-240 Volt, 50/60 Hz 1.5 amp max, 0.13 amp standby
RAAS2.5-200
a. 100-120 Volt, 50/60 Hz 1.0 amp max, 0.10 amp standby
b. 200-240 Volt, 50/60 Hz 0.5 amp max, 0.05 amp standby

Size
RAAS2.5 - 100 and RAAS2.5 - 300 / RAAS10 - 100 and RAAS10 - 300
a. Fully Assembled 75.5” H x 24” W x 18” D 192cm H x 61cm W x 46cm D
b. Base Unit 30.5” H x 16” W x 16” D 76cm H x 41cm W x 41cm D
c. Stand 21.0” H x 18” W x 18” D 53cm H x 46cm W x 46cm D
RAAS2.5 - 200 / RAAS10 - 200
a. Fully Assembled 73.5” H x 12” W x 12”D 187cm H x 30.5cm W x 30.5cm D
b. Flow Control Module 12.5” H x  9” W x 12” D 32cm H x 23cm x W x 30.5cm D
c. Filter Assembly 21.0” H x  9” W x 12” D 53cm H x 23cm x W x 30.5cm D
d. Stand Assembly 16.0” H x 12” W x 12” D 41cm H x 30.5cm W x 30.5cm D

Sampling
a. Number of Filter Positions RAAS2.5/10 - 100: One

RAAS2.5/10 - 200: One
RAAS2.5/10 - 300: Eight

b. Sampling Time 1 min to 99 hours, 99 minutes

The RAAS2.5 - 100 / RAAS10  - 100 series meets FRM (Federal Reference Method) standards for single day sampling. Gravimetric filter-
based with a single channel flow devise that produces a 24-hour concentration.  This sampler will be used for the routine monitoring in
the SLAMS network, or any fence line monitoring program.  US EPA Designation Number: RFPS-0598-119 (PM2.5) and RFPS-0699-130
(PM10).

The RAAS2.5 - 200 / RAAS10 - 200 is a standalone sampling system meeting the Federal Reference Method requirements for single fil-
ter PM2.5 sampling.  It is designed to meet the portability requirements of an audit sampler.  Also gravimetric filter based, this sampler
is designed to be transportable and capable of frequent sampling, and will be used to fulfill the requirement in the independent audit
program.  US EPA Designation Number: RFPS-0299-128 (PM2.5) and RFPS-0699-131 (PM10).

The RAAS2.5 - 300 / RAAS10 - 300 series meets FRM standards for sequential day sampling.  This gravimetric filter-based sampler can
automatically be set up for another 24-hour sample without operator assistance.  US EPA Designation Number: RFPS-0598-120 (PM2.5)
and RFPS-0699-132 (PM10).  

RAAS2.5/10 Sampling Systems
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ANEXO 4  



CRITERIOS OPERACIONAIS - AR AMBIENTE  PM10/PTS  - Andersen RAAS

PESAGEM: Item Critério Observações

Temperatura media da sala 23ºC  ± 2ºC nas utimas 24 horas

Humidade média da sala 50% ± 5 nas ultima 24 horas

Filtros a usar de 47 mm Quartzo ou PTFE ≥99,5% e diametro de 0,3 µm

Deriva da balança c/ massa referência < 20 µg

Nº Brancos de sala pesagens 1 por lote / 1 cada 20 

Nº de brancos de campo minimo 1 ou 5%

Deriva da balança c/ filtros "brancos da sala" < 40 µg

Tempo de climatização ≥48h

Temp.  armazenamento dos filtros <23ºC

Tempo entre as 2 pesagens 12 horas

Variação maxima entre pesagens de filtros  usados 60 µg se variação > 60µg ANULAR !!

Tempo pesagem apos colheita < 10 dias

Tempo amostragem após pesagem < 30 dias

CALIBRAÇÃO: Equipamento de referência Frequencia calibração Critério

Calibrador primário de caudal Bianal

Termo higrometro Bianal

Barometro anual

Balança microanalitica Anual

Balança microanalitica Antes de usar (cal. interna)

Termo higrometro (c/ logger) da sala semestral (verificação)

PARTISOL 2025 Frequencia verificação

Sensor de temperatura mensal ± 4ºC

Sensor de pressão mensal ±  5 mmHg

Caudal 3 em 3 meses ±2% VN (variação ) 5% caudal medio

Fugas apos 5 amostragens < 80 ml/min

Tubos, o-rings, 3 em 3 meses

Dreno de agua apos amostragem

Porta filtros apos amostragem

Relogio apos amostragem

Mar-16 Tempo de amostragem apos amostragem 1380 a 1500 minutos (24h = 1440min)
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O presente Anexo Técnico está sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, podendo a 
sua actualização ser consultada em www.ipac.pt. 

  
This Annex can be modified, temporarily 
suspended and eventually withdrawn, and its 
status can be checked at www.ipac.pt. 

Edição n.º 17 • Emitido em 2015-12-22 • Página 1 de 5 

Anexo Técnico de Acreditação Nº L0280-1 
Accreditation Annex nr. 
 
 
A entidade a seguir indicada está acreditada como Laboratório de Ensaios, 
segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 

 

 
 

PEDAMB - Engenharia Ambiental, Lda. 
Laboratório de Monitorização Ambiental 

 

Endereço 
Address  

Rua Aníbal H. Abrantes n.º 13  
2430-069 Marinha Grande 

Contacto 
Contact 

Susana Cordeiro 

Telefone  
Fax 
E-mail 
Internet  

+351. 244 560 534 
+351. 244 560 875 
marinhagrande@pedamb.com 
www.pedamb.com 

 
 

Resumo do Âmbito Acreditado  Accreditation Scope Summary 

Acústica e Vibrações 

Ar ambiente 

Efluentes gasosos 
 
 

 
Acoustics and Vibrations 

Ambient Air 

Stack emissions 
 
 

 
Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação. 

 
 Note: see in the next page(s) the 

detailed description of the accredited 
scope. 
 

A validade deste Anexo Técnico pode ser comprovada em 
http://www.ipac.pt/docsig/?4AA1-J85X-2S1P-K54X 

 The validity of this Technical Annex can 
be checked in the website on the left. 

 
Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias: 
 
0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 
1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 
2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas 

 

 Testing may be performed according to 
the following categories: 
0 Testing performed at permanent 

laboratory premises 
1 Testing performed outside the 

permanent laboratory premises or at a 
mobile laboratory 

2 Testing performed at the permanent 
laboratory premises and outside 
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PEDAMB - Engenharia Ambiental, Lda. 
Laboratório de Monitorização Ambiental 

 

 
 
Nº Produto Ensaio Método de Ensaio Categoria 
Nr Product Test Test Method Category 
 

Edição n.º 17 • Emitido em 2015-12-22 • Página 2 de 5  
 

ACÚSTICA E VIBRAÇÕES 
ACOUSTICS AND VIBRATIONS 

1 Acústica de edifícios Medição do isolamento a sons de percussão de 
pavimentos e determinação do índice de isolamento 
sonoro 

NP EN ISO 140-7:2008 
NP EN ISO 717-2:2013 
EN ISO 140-14:2004 
Nota 3 do Documento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

2 Acústica de edifícios Medição do isolamento sonoro a sons aéreos de 
fachadas e elementos de fachada e determinação do 
índice de isolamento sonoro.                      

Método global com altifalante 

NP EN ISO 140-5:2009 
NP EN ISO 717-1:2013 
Nota 3 do Documento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

3 Acústica de edifícios Medição do isolamento sonoro a sons aéreos entre 
compartimentos e determinação do índice de 
isolamento sonoro 

NP EN ISO 140-4:2009 
NP EN ISO 717-1:2013 
EN ISO 140-14:2004 
Nota 3 do Documento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

4 Acústica de edifícios Medição do tempo de reverberação 

Método da fonte interrompida (método de engenharia) 

NP EN ISO 3382-2:2011 1 

5 Acústica de edifícios Medição dos níveis de pressão sonora de equipamentos 
de edifícios. 

Determinação  do nível sonoro do ruído particular 

NP EN ISO 16032:2009 
Nota 4 do Documento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

6 Ruido ambiente Medição dos níveis de pressão sonora. 

Determinação do nível sonoro contínuo equivalente 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
IT(R)33-2:17-05-2013 

1 

7 Ruído ambiente Medição de níveis de pressão sonora. 

Determinação do nível sonoro médio de longa duração 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
IT(R)56-10:08-06-2012 

1 

8 Ruído ambiente Medição dos níveis de pressão sonora.  

Critério de incomodidade 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
Anexo I do Decreto-Lei 
nº 9/2007 
IT(R)56-10:08-06-2012 

1 

9 Ruído laboral Avaliação da exposição ao ruído durante o trabalho Decreto-Lei n.º 
182/2006 
IT(R)55-6:31-07-2014 

1 

10 Vibrações em edifícios Avaliação de vibrações impulsivas em construções NP 2074:1983 1 

11 Vibrações no corpo 
humano 

Avaliação da exposição de trabalhadores às vibrações – 
Medição de vibrações no corpo inteiro 

Método básico 

Decreto-Lei n.º 46/06       
NP ISO 2631-1:2007 

1 

12 Vibrações no corpo 
humano 

Avaliação da exposição de vibrações transmitidas ao 
sistema mão-braço 

Decreto-Lei n.º 46/06 
NP EN ISO 5349-1:2009  
NP EN ISO 5349-2:2014 

1 
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AR AMBIENTE 
AMBIENT AIR 

13 Ar ambiente laboral Amostragem para a determinação de COV em tubos de 
adsorção 

NIOSH 2549:1996 1 

14 Ar Ambiente laboral Colheita e determinação de partículas sólidas e 
líquidas nos locais de trabalho. 

Filtração 

NP 2266:1986 
IT(AA)52-4:30-07-2015 

1 

15 Conforto ambiental Determinação de índices de conforto térmico - 
ambientes moderados  (PMV, PPD) 

ISO 7730:2005 
IT(AA)75-4:21-05-2013 

1 

16 Conforto ambiental Determinação de índices de stress térmico - ambientes 
severos  (WBGT) 

ISO 7243:1989 1 

17 Conforto ambiental Determinação dos níveis de Iluminância EN 12464-1:2011 
IT(AA)74-5:21-05-2013 

1 

18 Conforto ambiental Medição da humidade relativa ISO 7730:2005  
ISO 7243:1989 
IT(AA)75-4:21-05-2013 

1 

19 Conforto ambiental Medição da temperatura ambiente ISO 7730:2005  
ISO 7243:1989 
IT(AA)75-4:21-05-2013 

1 

20 Conforto ambiental Medição da temperatura de radiação ISO 7730:2005  
ISO 7243:1989 
IT(AA)75-4:21-05-2013 

1 

21 Conforto ambiental Medição da velocidade do ar ISO 7730:2005  
ISO 7243:1989 
IT(AA)75-4:21-05-2013 

1 

EFLUENTES GASOSOS 
STACK EMISSIONS 

22 Efluentes gasosos Amostragem de compostos orgânicos individuais de 
carbono.                                                            

Método de adsorção 

CEN/TS 13649:2014 1 

23 Efluentes gasosos Amostragem de dioxinas e furanos (PCDDs/PCDFs). 
Método filtro/condensador 

EN 1948-1:2006 1 

24 Efluentes gasosos Amostragem de HCl gasoso EN1911:2010 1 

25 Efluentes gasosos Amostragem de hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos (PAH) 

ISO 11338-1:2003 1 

26 Efluentes gasosos Amostragem de mercúrio (Hg) EN 13211:2001 1 

27 Efluentes gasosos Amostragem de metais pesados: As, Cd, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V 

EN 14385:2004 1 

28 Efluentes gasosos Amostragem de metais pesados: Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, 
Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, P, Se, Ag, Tl, Zn 

EPA 29:2014 1 

29 Efluentes gasosos Amostragem de NH3 VDI 3496:1982 1 
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30 Efluentes gasosos Amostragem e determinação da concentração de gases 
(O2, CO, SO2, NO e NO2) por analisador de gás. Método 
automático 

IT(EG)29-7:12-11-2014 
IT(EG)80-2:19-05-2009 

1 

31 Efluentes gasosos Amostragem e determinação de compostos orgânicos 
totais (COT’s). 

Ionização de chama 

IT(EG)49-9:19-12-2014 
IT(EG)80-2:19-05-2009 

2 

32 Efluentes gasosos Amostragem e determinação de compostos orgânicos 
totais (COT’s). 

Ionização de chama 

EN 12619:2013 1 

33 Efluentes gasosos Amostragem e determinação de dióxido de enxofre 
(SO2). 

Método de Torina 

EN 14791:2005 2 

34 Efluentes gasosos Amostragem e determinação de fluoreto gasoso (HF) ISO 15713:2006 2 

35 Efluentes gasosos Amostragem e determinação de metano. Ionização de 
chama 

ISO 25140:2010 1 

36 Efluentes gasosos Amostragem e determinação de monóxido de carbono 
(CO).   

Método espectrometria de infravermelhos não 
dispersivos 

EN 15058:2006 1 

37 Efluentes gasosos Amostragem e determinação de partículas totais.  

Gravimetria 

EN 13284-1:2001 2 

38 Efluentes gasosos Amostragem e determinação de partículas totais. 
Gravimetria 

ISO 9096:2003 1 

39 Efluentes gasosos Amostragem e determinação de sulfureto de 
hidrogénio (H2S). Iodometria 

NP 4340:1998 2 

40 Efluentes gasosos Amostragem isocinética de compostos inorgânicos 
gasosos fluorados e clorados (HCl, HF, HBr, Cl2 e Br2) 

EPA 26A:2014 1 

41 Efluentes gasosos Calibração de sistemas de medição automáticos. 
Ensaio de verificação anual (AST) 

EN 14181:2004 (Capitulo 
8) 

1 

42 Efluentes gasosos Calibração e validação de sistemas de medição 
automáticos (AMS), segundo o nível de garantia QAL 2 

EN 14181:2004 (Capitulo 
6) 

1 

43 Efluentes gasosos Determinação da concentração de partículas gamas 
baixas 

EN 13284-2:2004 1 

44 Efluentes gasosos Determinação da velocidade e caudal NP ISO 10780:2000 1 

45 Efluentes gasosos Determinação de características de funcionamento de 
medidores automáticos de partículas 

NP ISO 10155:2000 2 

46 Efluentes gasosos Determinação de óxidos de azoto (NO e NO2). 

Método quimiluminiscência 

EN 14792:2005 1 

47 Efluentes gasosos Determinação de oxigénio. 

Método paramagnético 

EN 14789:2005 1 
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48 Efluentes gasosos Determinação do teor de humidade. 

Método da temperatura 

EN 14790:2005 1 

49 Efluentes gasosos Determinação do teor de humidade. 

Método de condensação e adsorção 

EN 14790:2005 1 

FIM 
END 

 
Notas:  
Notes: 
- A acreditação para uma dada norma internacional abrange a acreditação para as correspondentes normas regionais adotadas 
ou nacionais homologadas (i.e., “ISO abc” equivale a “EN ISO abc” e “NP EN ISO abc” ou UNE EN ISO abc, NF EN ISO abc, etc...) 
- IT(EG)-XX" indica procedimento interno do laboratório. 
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Análise de gases e poeiras PM10 em ar ambiente 

Parque Empresarial do Casarão 

1. INTRODUÇÃO 

Caracterizaram-se teores de gases (CO, NO2, SO2 e Benzeno) e poeiras em suspensão na fracção 

PM10, durante 7 dias consecutivos, junto a habitações localizadas a Noroeste e Sudeste do Parque 

Empresarial do Casarão, localizado no Concelho de Águeda.. 

Com esta avaliação pretende-se efectuar a análise de conformidade da qualidade do ar face aos 

valores limite definidos no Anexo XII do Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de Setembro. 

 

 

Fig. 1.1 – Polígono do Parque Empresarial do Casarão  
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A exposição prolongada a partículas em suspensão (PM10 e PM2.5) reduz em média 8,6 meses de 

vida de cada Europeu. Cada ano, mais de 280 000 mortes prematuras é atribuído à exposição 

prolongada deste poluente em 25 países da UE. O mesmo estudo revela ainda o elevado número de 

casos de bronquite crónica e de admissões hospitalares devido a sintomas de doenças respiratórias e 

cardiovasculares diagnosticadas em crianças e adultos oriundos deste poluente. 

De um modo geral, partículas de grandes dimensões depositam-se facilmente nas proximidades dos 

seus pontos de emissão, enquanto que partículas mais finas podem-se dispersar a longas distâncias. 

Por exemplo, partículas com diâmetros> 50µm tendem a depositar-se rapidamente enquanto que 

partículas <10µm têm um pequena taxa de deposição relativa.  

Partículas grandes (>30µm), responsáveis pelos problemas de empoeiramento (cobertura de edifícios, 

viaturas, roupas, solo e vegetação vizinha), geralmente depositam-se até cerca de 100 metros da 

fonte. Partículas de dimensões intermédias (10-30µm) podem se deslocar cerca de 200-500m da fonte 

enquanto partículas finas (<10µm – PM10) podem-se deslocar a 1 km da fonte ou até mais.  

Considera-se que as emissões de material fino apenas ocorrem com teores de humidade nos inertes 

inferiores a 1.5% (EPA), situação que apenas se verifica nos meses muito secos de Verão e na 

ausência de qualquer sistema de humedecimento do material. Desta forma, este tipo de emissões está 

restrito aos quatro meses secos do ano tipicamente de Abril a Setembro (teores de precipitação media 

diária inferior a 0.25 mm). A suspensão de material proveniente de estradas não pavimentadas 

constitui a principal fonte de emissão de material fino uma vez que nos processos e nas pilhas, o teor 

de humidade destes, se humedecidas, é sempre superior a 3%. 

 

 

Técnico responsável pelas amostragens:   Jorge Branco – Eng do Ambiente 

     

Período de amostragem:     17 a 23 de Dezembro de 2016 

Conclusão das análises laboratoriais:   20 de Janeiro de 2017 

 

 

  Notas 
 Os resultados apresentados neste relatório referem-se exclusivamente as condições operacionais da observadas nos 

períodos de medição 
 Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do LMA da Pedamb. 
 Esta edição substitui integralmente qualquer edição anterior  
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2. DEFINIÇÕES 

Ar ambiente – ar exterior ao nível da troposfera, excluindo os locais de trabalho. 

Poluente atmosférico – substancias introduzidas directa ou indirectamente pelo homem no ar 

ambiente que exercem uma acção nociva sobre a saúde humana e ou meio ambiente. 

Valor-limite - nível de poluentes na atmosfera fixado com base em conhecimentos científicos cujo 

valor não pode ser excedido durante períodos previamente determinados com o objectivo de evitar, 

prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e ou no meio ambiente. 

Valor-alvo - nível fixado com o objectivo a longo prazo, de evitar efeitos nocivos para a saúde humana 

e o ambiente na sua globalidade, a alcançar, na medida do possível, no decurso de um período 

determinado. 

Limiar de informação - nível acima do qual uma exposição de curta duração acarreta riscos para a 

saúde humana de grupos particularmente sensíveis da população e a partir do qual é necessária a 

divulgação de informação horária actualizada 

Limiar superior de avaliação – nível de poluição especificado no Anexo VII do DL111/2002 abaixo do 

qual pode ser utilizada uma combinação de medições e de técnicas de modelização para avaliar a 

qualidade do ar ambiente nos termos do DL 276/99 de 23 de Julho. 

Limiar inferior de avaliação – nível de poluição especificado no Anexo VII do DL111/2002 abaixo do 

qual poderão ser apenas utilizadas técnicas de modelização ou a estimativa objectiva para avaliar a 

qualidade do ar ambiente nos termos do DL 276/99 de 23 de Julho. 

Medições fixas – medições efectuadas em locais fixos quer de modo contínuo quer por amostragem 

aleatório, sendo o número de medições suficientes para permitir a determinação dos níveis 

observados. 

Medições indicativas - São medições que respeitam objetivos de qualidade dos dados menos 

rigorosos do que os definidos param as medições fixas; 

Modelação - É uma técnica de simulação dos fenómenos que ocorrem na natureza, que permite 

estimar a concentração dos poluentes num conjunto de pontos com base num conjunto de variáveis 

que a influenciam; 

Estimativas objetivas - São métodos de avaliação que permitem estimar concentrações respeitando 

objetivos de qualidade menos rigorosos que a modelação. 
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PM10 – Partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas através de uma tomada de 

amostra selectiva como definida na norma EN12341 com eficiência de corte de 50%, para um 

diâmetro aerodinâmico de 10µm. São geralmente designadas por partículas torácicas uma vez que 

são inaladas pela boca e pelo nariz depositando-se na traqueia e brônquios. 

Condições de referência de pressão e temperatura - A pressão absoluta normal é 101,3 KPa (760 

mmHg ou 1013 mbar) e a temperatura absoluta é 293 K (20°C). 

Receptores sensíveis – população e/ou áreas protegidas afectadas pela exploração do projecto ou 

pelas actividades complementares do mesmo (circulação de veículos de carga afectos à actividade e 

outras). 

Zona – área geográfica de características homogéneas em termos de qualidade do ar, ocupação do 

solo e densidade populacional. 

Aglomeração – zona caracterizada por um número de habitantes superior a 250 000 ou em que a 

população seja igual ou fique aquém de tal número de habitantes, desde que não inferior a 50 000 

sendo a densidade populacional superior a 500 hab/km². 

 

3. DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

3.1. Metodologia  

No quadro seguinte apresentam-se os parâmetros determinados, bem como os respectivos 

métodos de amostragem e ensaio. 

 

Ensaio 
Norma / Procedimento Acreditação 

 Determinação de partículas PM10 em ar 
ambiente exterior: amostragem em filtro de 
quartzo  

EN 12341:1998 + Anexo VII do DL 

102/2010 

NA 

 Determinação de partículas solidas ou líquidas 
em locais de trabalho: filtração 

NP 2266:1986 e IT(AA)52-3:23-

06-2009 

A 

 Gases em ar ambiente: CO Electroquímica NA 

 Gases em ar ambiente: NO2, SO2, Benzeno ISO 16017 – difusão Passiva NA * 

A – Ensaio Acreditado;  NA – Ensaio Não Acreditado;    IT (EG)-XX indica procedimento interno;  (*) Análise subcontratada 

Quadro 3.1 - Parâmetros avaliados e respectivos métodos usados 
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Partículas PM10 

As análises foram efectuadas com base em elementos constantes na norma europeia de referência 

EN 12341- “Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter” e os constantes na 

secção IV do Anexo VII do Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de Setembro e ainda todos os elementos 

gerais analíticos constantes na norma portuguesa NP2266 (“Colheita de ar para análise de partículas 

sólidas e liquidas”) sendo colhidas e analisadas as partículas de dimensão inferior a 10µm (PM10). 

Para a colheita de PM10, foram usados amostradores sequenciais com caudal constante (1m³/hora), 

colocados junto de receptores sensíveis localizados na envolvente da zona em estudo, a barlavento e 

sotavento da mesma, considerando os ventos historicamente dominantes.  

Foi efectuada a amostragem a caudal constante durante períodos de 24 horas consecutivas 

perfazendo um total de 7 dias, incluindo o fim-de-semana.  

Este tipo de amostrador possui sistema de mudança automática do filtro amostrado ao final de cada 

período de 24 horas de amostragem, sendo registadas as condições ambientais 

(pressão/temperatura) existentes no porta-filtros.  

A análise é efectuada por gravimetria, após estabilização de peso do material colhido no filtro, em 

ambiente controlado. É ainda analisado um filtro branco não amostrado para controlo de contaminação 

de campo/transporte. O limite de detecção do método é de 0.6 µg/m³. 

A PEDAMB participou no ensaio de comparação inter-laboratorial promovido pela RELACRE em 2012, 

na vertente “Ar Ambiente-Partículas em Ar ambiente”, tendo obtido o resultado “Aceitável”. 

O equipamento e os procedimentos de controlo de qualidade obedecem as especificações do 

fabricante do equipamento, do documento Standard Operation Procedure (DEQ03-LAB-0027-SOP) do 

Estado de Oregon (USA) e da nota técnica da APA “Determinação de partículas atmosféricas PM10 

em estações de medição da qualidade do ar e testes de campo para demonstração de métodos 

equivalentes” (2010). 

 

GASES 

As análises de gases (NO2, SO2 e Benzeno) foram efectuadas com base na utilização de 

amostradores por difusão passiva,  expostos por um período de uma semana, sendo efectuadas as 

respectivas análises num laboratório inglês acreditado (UKAS nº 2187), especializado em análise 

passiva de concentrações de gases em ar ambiente.  

A metodologia de análise indicativa de gases com recurso a amostragem por difusão passiva, tem por 

base as indicações dadas no Guia para a avaliação preliminar (Guidance Report on Preliminary under 

EC Air Quality Directives), publicado em Janeiro de 1998, pela Agencia Europeia e os elementos 
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constantes na norma EN 13528-1:2002 (Ambient air quality – difusion sampler for the determination of 

concentration of gases and vapors – Requirements and test methods) e com as especificações de 

amostragem e análise definidas na norma NP EN ISO 16017. 

No guia atrás mencionado, é referido que não se pretende com este tipo de análises efectuar 

demonstrações de cumprimento de valores-limite, mas sim fornecer informação sobre a qualidade do 

ar em áreas em que esta é desconhecida. Os valores obtidos permitem obter valores médios de 

concentrações para o período de exposição. 

 

O teor de CO foi monitorizado por sensor electroquímico, de forma contínua ao longo de uma semana. 

 

 

Na selecção dos locais de amostragem foram consideradas as seguintes orientações: 

a) O fluxo de ar em torno da entrada da tomada de amostragem (ou seja, num ângulo de, pelo menos, 

270°) deve ser livre, sem quaisquer obstruções que afectem o fluxo de ar na proximidade do 

dispositivo de amostragem (em geral, a alguns metros de distância de edifícios, varandas, árvores ou 

outros obstáculos e, no mínimo, a 0,5 m do edifício mais próximo, no caso de pontos de amostragem 

representativos da qualidade do ar na linha de edificação); 

b) Em geral, a entrada da tomada de amostragem deve estar a uma distância entre 1,5 m (zona de 

respiração) e 4 m do solo. Poderá ser necessário, nalguns casos, instalá-la em posições mais 

elevadas (até cerca de 8 m). A localização em posições mais elevadas pode também ser apropriada 

se a estação for representativa de uma área vasta; 

c) A entrada da tomada não deve ser colocada na vizinhança imediata de fontes, para evitar a 

amostragem directa de emissões não misturadas com ar ambiente; 

d) O exaustor do sistema de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a recirculação do ar 

expelido para a entrada da sonda; 

e) Para todos os poluentes, os dispositivos de amostragem orientadas para o tráfego devem ser 

instaladas a uma distância mínima de 25 m da esquina dos principais cruzamentos e, no máximo, a 10 

metros da berma. 

No caso de estes critérios não serem passíveis de aplicação devem ser usados métodos direccionais 

de amostragem. 
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Foram também tidos em consideração os seguintes factores: 

a) Fontes interferentes; 

b) Segurança do equipamento; 

c) Acessibilidade; 

d) Disponibilidade de energia eléctrica e comunicações telefónicas; 

e) Visibilidade do local em relação ao espaço circundante; 

f) Segurança do público e dos operadores; 

g) Conveniência de efectuar no mesmo local a amostragem de diversos poluentes; 

h) Requisitos em matéria de planeamento. 

No caso presente foi possível obedecer a todas estas condições. 

 

Na ausência de estação de monitorização em contínuo da qualidade do ar na área de influência da 

unidade em questão (com valores anuais de longo termo), o ideal será colocar os amostradores a 

jusante da direcção dos ventos dominantes no período de amostragem, no sentido de se avaliar a 

situação mais desfavorável de propagação de material em suspensão, sendo ainda usual obter um 

valor de concentração de fundo num lugar oposto à direcção dos ventos dominantes.  

 

 

Fig. 3.1 – Esquema de receptores de fundo e receptor “crítico” para um determinado  

rumo de vento 
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3.2. Equipamento utilizado  

 Amostradores sequenciais Andersen RAAS   

 Filtros de quartzo 47mm   

 Balança microanalítica    

 Calibrador de caudal primário DC-Lite 

 Estação meteorológica portátil DAVIS VP-1  

 GPS Garmin  

  EasyLog |  EL-USB-CO 
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3.3. Localização dos pontos de medição 

Na presente avaliação foram efectuadas medições a barlavento e sotavento da exploração, segundo 

um eixo Noroeste-Nordeste, considerando os ventos historicamente dominantes. 

As amostragens decorreram nos seguintes pontos receptores, conforme localização assinalada na 

Figura 3.2: 

1.   Exterior, 650 m a Noroeste do PEC, frente à habitação n.º 161,  

Rua Principal  - Candam   (40.5564º N; 8.4099° W) 

2.   Exterior, 500 m a Sudeste do PEC, frente à habitação n.º 440,  

Rua da Estremadura - Belazaima do Chão (40.5417º N; 8.3909° W) 

 

Apresenta-se nas figuras seguintes a localização dos pontos de amostragem, relativamente ao 

emissor em análise, bem como os locais de colocação do equipamento de amostragem utilizado. 

 

 

Fig. 3.2 – Localização dos pontos (QA1 e QA2) de medição de gases e PM10 
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Fig. 3.3.1 – Localização do equipamento de medição (QA1) - Candam 
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Fig. 3.3.2 – Localização do equipamento de medição (QA2) – Belazaima do Chão 
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3.4. Descrição dos locais e períodos medição  

Não se registou actividade industrial no  Parque Empresaria em estudo durante o período de 

monitorização, pelo que os teores de gases e poeiras registados, resultarão essencialmente do tráfego 

automóvel e da acção erosiva do vento sobre as áreas decapadas. 

Não se identificaram na envolvente outras fontes significativas de emissão de origem humana.  

 

 

3.5. Condições meteorológicas nos períodos de medição 

Para registo das condições meteorológicas observadas no decorrer dos ensaios, foi colocada no local 

uma estação meteorológica portátil com sistema de aquisição de dados em contínuo. As condições 

ambientais registadas durante as amostragens foram as indicadas seguidamente: 

 
 

Registos Temp. Humidade Pressão
Velocidade do 

Vento

Precipitação 

acumulada

ºC % mbar m/s mm

Mínimo 5 40 1020 0,0

Máximo 18 100 1042 5,3

Média 11 73 1031 1,9

Direcção 

predominante 

do vento

Este 0

 

Tabela 3.1. – Caracterização meteorológica do período de medição (17 a 23 de Dezembro de 2016) 

 

 

 

 

As figuras seguintes indicam a rosa de ventos observada no período de medição e as classes de 

estabilidade observadas no período de medição com base nos valores discretos diários obtidos pelo 

programa WRPLOT.  

 

 

Este software produz a rosa com base na escala de ventos da Beaufort que a apresenta a seguinte 

tipologia para ventos medidos a 10 metros: 
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Grau Designação m/s km/h Aspecto do mar Efeitos em terra 

0 Calmo <0,3 <1 Espelhado Fumaça sobe na vertical 

1 Aragem 0,3 a 1,5 1 a 5 Pequenas rugas na superfície do mar Fumaça indica direcção do vento 

2 Brisa leve 1,6 a 3,3 6 a 11 Ligeira ondulação sem rebentação 
As folhas das árvores movem; os 

moinhos começam a trabalhar 

3 Brisa fraca 3,4 a 5,4 12 a 19 
Ondulação até 60 cm, com alguns 

carneiros 

As folhas agitam-se e as bandeiras 

desfraldam ao vento 

4 Brisa moderada 5,5 a 7,9 20 a 28 Ondulação até 1 m, carneiros frequentes 
Poeira e pequenos papéis levantados; 

movem-se os galhos das árvores 

5 Brisa forte 8 a 10,7 29 a 38 
Ondulação até 2.5 m, com cristas e 

muitos carneiros 

Movimentação de grandes galhos e 

árvores pequenas 

6 Vento fresco 10,8 a 13,8 39 a 49 Ondas grandes até 3.5 m; borrifos 

Movem-se os ramos das árvores; 

dificuldade em manter um guarda 

chuva aberto; assobio em fios de 

postes 

7 Vento forte 13,9 a 17,1 50 a 61 
Mar revolto até 4.5 m com espuma e 

borrifos 

Movem-se as árvores grandes; 

dificuldade em andar contra o vento 

8 Ventania 17,2 a 20,7 62 a 74 
Mar revolto até 5 m com rebentação e 

faixas de espuma 

Quebram-se galhos de árvores; 

dificuldade em andar contra o vento; 

barcos permanecem nos portos 

9 Ventania forte 20,8 a 24,4 75 a 88 Mar revolto até 7 m; visibilidade precária 

Danos em árvores e pequenas 

construções; impossível andar contra o 

vento 

10 Tempestade 24,5 a 28,4 89 a 102 
Mar revolto até 9 m; superfície do mar 

branca 

Árvores arrancadas; danos estruturais 

em construções 

11 
Tempestade 

violenta 
28,5 a 32,6 103 a 117 

Mar revolto até 11 m; pequenos navios 

sobem nas vagas 

Estragos generalizados em 

construções 

12 Furacão >32,7 >118 
Mar todo de espuma, com até 14 m; 

visibilidade nula 

Estragos graves e generalizados em 

construções 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_por_segundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_por_hora
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Fig. 3.4 – Rosa de ventos no local e  período de amostragem (17 a 23 de Dezembro de 2016) 

 

Nesta rosa é possível verificar a dominância do rumo Este, logo seguido de Noroeste, correspondendo 

este último ao eixo de amostragem considerado. 
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Conforme se observa na figura seguinte, vento apresentou-se fraco, predominando velocidades 

correspondentes a “aragens” e “brisas leves” na maior parte do tempo (68% do tempo com 

velocidades inferiores a 2,1 m/s). 

 

Fig. 3.5 – Classes de frequência dos ventos no período de amostragem 

 

 

Apresenta-se de seguida a título indicativo, dados históricos da estação meteorológica de Coimbra, por 

esta se encontrar relativamente próxima da área em estudo e a uma distância idêntica do mar. Os 

dados climáticos indicam que nos meses secos do ano, a frequência de dias com o rumo NW é 

predominante, pelo que o eixo de amostragem NW-SE utilizado se posiciona como “adequado” face 

aos rumos observados historicamente nesses meses.  

 

Mês % N % NE % E % SE % S % SO % O % NO % Calmo

Maio 7 3 5 8 8 5 15 47 4

Junho 5 2 4 5 5 3 18 53 5

Julho 7 1 3 3 3 2 17 61 4

Agosto 6 2 3 4 4 2 16 58 6

Setembro 6 3 4 8 8 4 15 42 10

Coimbra

 

Tabela 3.2 – Frequências dos rumos de vento nos meses secos do ano (serie INMG 1951-1980) 
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

Nos quadros seguintes apresenta-se os resultados das análises efectuada. É efectuado o comparativo 

com o normativo nacional aplicável, concretamente o disposto no Anexo XII do Decreto-Lei nº 

102/2010 de 23 de Setembro. 

 

Ponto

PM10 CO NO2 SO2 Benzeno

(µg/m³) (mg/m³) (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³)

1 17-12-2016 (sábado) E 29 2

1 18-12-2016 (domingo) E 27 2

1 19-12-2016 (2.ª Feira) E e NW 23 2

1 20-12-2016 (3.ª Feira) NW 22 1

1 21-12-2016 (4.ª Feira) NW 28 2

1 22-12-2016 (5.ª Feira) NW 31 2

1 23-12-2016 (6.ª Feira) NW 30 2

31 2 7 4 3

27 2 7 < 4 3

50 10 40 125 5

(1) (2) (3) (4) (3)

(1) Valor-limite diário, a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil.

(2) Valor máximo diário das médias octo -horárias.

(3) Valor-limite anual.

(4) Valor-limite diário, a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil.

Valor Limite (DL 102/2010 - Anexo XII):

Valor  máximo no período:

Valor médio do período:

Local de amostragem: QA1 - 650 m a Noroeste do PEC, frente à habitação n.º 161, Rua Principal  - Candam   

(40.5564º N; 8.4099° W)

7,3 < 4,1 2,7

Dia de amostragem Direcção 

predominante 

do vento

Concentração medida

 

Tabela 4.1.1 – Resultados obtidos -  Ponto QA1. 
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Ponto

PM10 CO NO2 SO2 Benzeno

(µg/m³) (mg/m³) (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³)

1 17-12-2016 (sábado) E 20 < 1

1 18-12-2016 (domingo) E 18 < 1

1 19-12-2016 (2.ª Feira) E e NW 25 < 1

1 20-12-2016 (3.ª Feira) NW 22 < 1

1 21-12-2016 (4.ª Feira) NW 33 < 1

1 22-12-2016 (5.ª Feira) NW 39 < 1

1 23-12-2016 (6.ª Feira) NW 36 < 1

39 < 1 7 4 2

28 < 1 7 < 4 2

50 10 40 125 5

(1) (2) (3) (4) (3)

(1) Valor-limite diário, a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil.

(2) Valor máximo diário das médias octo -horárias.

(3) Valor-limite anual.

(4) Valor-limite diário, a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil.

Local de amostragem: QA2 - 500 m a Sudeste do PEC, frente à habitação n.º 440,                                                               

Rua da Estremadura - Belazaima do Chão (40.5417º N; 8.3909° W)

Dia de amostragem Direcção 

predominante 

do vento

Concentração medida

6,7 < 4,1 2,2

Valor  máximo no período:

Valor médio do período:

Valor Limite (DL 102/2010 - Anexo XII):

 

Tabela 4.1.2 – Resultados obtidos -  Ponto QA2. 

 

 

O valor médio de PM10, obtido no período das medições efectuadas em QA1 e QA2 (27 e 28 µg/m³ 

respectivamente), foi inferior o valor limite anual de 40 µg/m³. 
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Faz-se de seguida uma análise comparativa dos teores de PM10 medidos, face às concentrações 

médias diárias obtidas nas estações de qualidade do ar próximas, situadas em Coimbra e Ílhavo. 

 

Instituto Geofísico 

de Coimbra
Ílhavo

Medições PM10 - 

QA1

Medições PM10 - 

QA2

Data (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³) (µg/m³)

17-12-2016 13 19 29 20

18-12-2016 5 10 27 18

19-12-2016 11 28 23 25

20-12-2016 24 44 22 22

21-12-2016 36 56 28 33

22-12-2016 36 55 31 39

23-12-2016 26 42 30 36

Média do periodo 22 36 27 28

Estação da Qualidade do Ar

 

Tabela 4.2 – Dados de PM10 registados nas estações mais próximas (fonte: Qualar, APA) 

 

 

A análise do quadro anterior permite constatar que os teores de PM10 medidos, apresentam valores e 

evolução consistentes, relativamente aos registados nas estações de qualidade do ar mais próximas 

da zona em avaliação.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Relativamente ao teor de PM10, nos locais e período monitorizado, constatou-se o seguinte: 

 

 O valor médio medido de PM10 (27 e 28 µg/m³, em Candam e Belazaima do Chão) foi inferior 

ao valor limite anual, definido para protecção de saúde humana (40 µg/m³). A análise destes 

valores será sempre indicativa e não extrapolável, uma vez que o limite legal se refere a um 

ano, ao passo que os valores obtidos reportam apenas ao período de medição (7 dias); 

 O valor limite diário (50 µg/m³) foi respeitado em todo o período monitorizado; 

 Embora cumprindo os limites, os teores mais elevados foram registados nos primeiros três 

dias a Noroeste do PEC e nos últimos três dias a sudeste, de forma coerente com os ventos 

dominantes registados ao longo da semana, indiciando que os resultados são influenciados 

pelas poeiras arrastadas pelo vento, quer da zona do PEC quer da sua zona envolvente 

recentemente desflorestada.  

 

 

Relativamente ao teor de gases, nos locais e período monitorizado, constatou-se o seguinte: 

 

 Em ambos os locais monitorizados (QA1 e QA2, em Candam e Belazaima do Chão 

respectivamente), o valor de CO, correspondente à máxima média octo-horária medida 

diariamente, foi consistentemente inferior ao valor limite diário (DL 102/2010 - Anexo XII).  

 

 Relativamente ao teor de NO2, SO2 e Benzeno, em ambos os locais monitorizados (QA1 e 

QA2), as concentrações médias semanais, foram inferiores aos respectivos valores limite (DL 

102/2010 - Anexo XII). 
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Índice de Qualidade do Ar 
 

 O índice de qualidade do ar de uma determinada área, conforme definido pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, resulta da média aritmética calculada para cada um dos poluentes 

medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são 

comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores sendo os 

piores poluentes responsáveis pelo índice. O índice diário (obtido com as médias diárias) varia 

de Muito Bom a Mau para cada poluente de acordo com a matriz de classificação 

seguidamente apresentada:   

 

Poluente em 
causa / 

Classificação 

CO NO2 PM10 SO2 

Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

Mau 10000 ----- 400 ----- 120 ----- 500 ----- 

Fraco 8500 9999 200 399 50 119 350 499 

Médio 7000 8499 140 199 35 49 210 349 

Bom 5000 6999 100 139 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 19 0 139 

         

Tabela 5.1  -  Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto para o ano de 2016 (valores em µg/m³) 

 

 

No caso presente, e com base nos valores médios obtidos para os indicadores avaliados CO, NOx, 

SO2 e PM10, obtemos as seguintes classificações das zonas avaliadas (QA1 e QA2): 

 

 Muito Bom – relativamente ao teor de Monóxido de Carbono (CO); 

 Muito Bom – relativamente ao teor de Dióxido de Azoto  (NO2); 

 Muito Bom – relativamente ao teor de Dióxido de Enxofre  (SO2); 

 Bom – Relativamente ao teor de partículas PM10 
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1 
PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Plano de Pormenor (PP) do Parque Empresarial do Casarão (PEC) teve na sua génese a ideia base de 

combater a perda de investidores no município. Assim, a Autarquia optou por adquirir solo para a 

construção de um parque empresarial, com o objetivo de disponibilizar aos investidores lotes 

infraestruturados a um valor concorrencial, captando assim investimento e retendo as empresas sob 

abrangência territorial do Município. O Plano comprometia-se a “identificar, descrever e avaliar os 

eventuais efeitos no ambiente (…), as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o 

âmbito de aplicação territorial” (n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho).  

O Parque Empresarial do Casarão ocupará uma área total aproximadamente de 129 ha (incluindo a faixa 

de gestão de combustíveis), tornando-se um dos maiores parques da Região. Contudo, na 1.ª fase, 

apresenta uma área de cerca de 75 ha. O parque localiza-se a nascente da Estrada Nacional n.º 1 e do IC2 

(cerca de 5 km), numa área com boas acessibilidades à sede do Município, ocupando parte das freguesias 

de Aguada de Cima, União de Freguesias de Águeda e Borralha e União de Freguesias de Belazaima do 

Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, e apresenta na sua envolvente imediata dois equipamentos de 

grande relevância, tanto ao nível regional como nacional: O Aeródromo Municipal e o Crossódromo 

Internacional do Casarão. 

O Plano de Prevenção e Mitigação de Acidentes Tecnológicos surge como um dos indicadores de 

monitorização/controlo no Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica do PP. Deste modo, o 

plano constitui o primeiro produto da prevenção e mitigação de acidentes tecnológicos no PP do Parque 

Empresarial do Casarão. 

O presente plano tem como principal função privilegiar soluções que potenciem efeitos positivos de 

natureza estratégica (redução de riscos) em detrimento de efeitos negativos. Assim, o Plano de Prevenção 

e Mitigação de Acidentes Tecnológicos do Parque Empresarial do Casarão (PPMAT-PEC) recai sobre os 

Riscos Tecnológicos que possam advir da execução do PEC.  

Herculano (2009:9) cita Rebelo (2001), onde refere que os riscos tecnológicos têm uma grande diversidade 

e alguns deles têm particular incidência sobre o ambiente. 
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2 Segundo a classificação dos riscos, Rebelo (2001) distingue riscos simples de riscos complexos, e na sua 

sequência a constituição de uma bacia de riscos, que o autor considera como a noção geográfica. Isto é, 

quando nos colocamos num determinado local ou numa determinada região, verificamos que estamos 

sujeitos a um certo número de riscos. Nesta perspetiva, a perceção do risco salienta o conceito de escala, 

a escala taxonómica (local, pequena região, grande região) e a escala do ou dos riscos, que podem ser de 

grande dimensão ou de pequena dimensão. 

No que se refere aos acidentes tecnológicos, pode-se definir como um acontecimento súbito e não 

planeado derivado da atividade humana, causador de danos graves no homem e no ambiente: 

- Transporte de matérias perigosas; 

- Riscos nucleares; 

- Gasodutos e oleodutos; 

- Incêndios em centro urbano antigos. 

 

Como se pode inferir do quadro 1, a Fase de Planeamento é a fase mais indicada de modo a realizar-se 

Análise de Riscos, em articulação com a organização inerente à Proteção Civil, sendo a avaliação do 

Perigo e a Gestão da Crise responsabilidade da última. Como se depreende, o presente Plano foca-se na 

identificação, prevenção e mitigação de riscos de modo a minimizá-los e melhor capacitar a resposta à 

emergência, sendo a emergência em caso de acidente gerida pela Autoridade de Proteção Civil. 

 

Conceptualização Socialização 

Sequência 

RISCO Sistema de Processos ANÁLISE DO RISCO 
PROTEÇÃO CIVIL e 

PLANEAMENTO 

PERIGO 
Perceções 

Reações 

AVALIAÇÃO DO 

PERIGO 
PROTEÇÃO CIVIL 

CRISE Manifestação GESTÃO DA CRISE PROTEÇÃO CIVIL 

Quadro 1 – Teoria de Risco a partir do modelo de L Faugéres em Costa Filipe JL (2001). 
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3 Segundo o “Manual de apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Protecção 

Civil”, datado de setembro de 2008, os planos de emergência da proteção civil consistem em documentos 

formais onde as autoridades de proteção civil esclarecem as orientações relativas ao modo de atuar dos 

diversos organismos, serviços e estruturas. Deste modo, os documentos desenvolvidos têm como intuito 

organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias para estabelecer uma resposta. 

Salienta-se ainda que deverão permitir antecipar os cenários suscetíveis de desencadear um acidente 

grave ou catástrofe, definindo uma estrutura organizacional e os procedimentos necessários para a 

preparação e aumento da capacidade de resposta à emergência.  

Nesta ótica, torna-se relevante referir a importância de simulacros para que, numa real ocorrência, a 

resposta seja a mais rápida, permitindo a salvaguarda de pessoas, bem como de bens materiais.  

A metodologia utilizada para elaboração do presente plano seguirá o “Manual para a Elaboração, Revisão 

e Análise de Planos Municipais de Ordenamento do Território na Vertente da Protecção Civil” (ANPC, 

2009a), o “Guia para a Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de 

Protecção Civil” (ANPC, 2009b), bem com o Guia para a integração da prevenção de acidentes graves na 

avaliação ambiental estratégica dos planos municipais de ordenamento do território (APA, 2011).  

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O âmbito de aplicação do Plano de Ação de Acidentes Tecnológicos é de nível local e o seu objeto 

corresponde à extensão do Parque Empresarial do Casarão. O mesmo vem na sequência da Declaração 

Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor (PP) do PEC, no Critério “Riscos 

Tecnológicos”. A Planta de Implantação deste PP encontra-se no anexo I do presente documento.. 

 

3. OBJETIVOS GERAIS 

Os objetivos gerais a que se destina este Plano de Prevenção e Mitigação de Acidentes Tecnológicos 

consistem em: 

 Prever e identificar situações de Risco Tecnológico; 

 Apontar Medidas de Mitigação desse Risco, consequentemente minimizando a probabilidade e 

gravidade de acidentes graves e a perda de vidas e bens associados; 

 Definir a atuação de Gabinete de Gestão de Risco (GGR) – neste momento integrado na Proteção 

Civil de Águeda; 
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4  Promover a informação dos operadores através de ações de sensibilização, tendo em vista a sua 

proteção; 

 

4. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O presente plano constitui um documento de gestão não vinculativo da Entidade Gestora do PEC que 

advém do processo de monitorização da AAE do PP do PEC relativa ao critério “Riscos tecnológicos”. 

Portanto, os seus conteúdos não isentam esta entidade ou os operadores nos lotes ao cumprimento das 

respetivas obrigações legais associadas às suas atividades1. A gestão do Plano estará a cargo do 

Gabinete de Gestão de Riscos, integrado na Proteção Civil de Águeda. 

 

 

Figura 1 – Proposta de atuação do GGR (Fonte: AAE do PEC, 2009) 

 

 

5. ENQUADRAMENTO E ARTICULAÇÃO DO PLANO 

O responsável pela execução do presente Plano é o Gabinete de Gestão de Riscos do PEC, o qual, e para 

já, estará incluído no Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de Águeda. 

Este gabinete apresenta as seguintes competências: 

                                                 
1 Exemplos mais prementes incluem: Decreto-Lei n.º 209/2008 de 29 de outubro e - o regime de exercício da atividade industrial (REAI); Decreto-

Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto - Estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das 

suas consequências para o homem e o ambiente; Portaria n.º 186/2014, de 16 de setembro - sistema de gestão de segurança para a prevenção de 

acidentes graves (SGSPAG); Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, que aprovou o regime jurídico de segurança contra incêndio em 

edifícios (SCIE). 
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5  Verificar junto dos operadores a necessidade de Planos de Emergência Internos, e auxiliar a sua 

elaboração; 

 Auxiliar a ANPC na elaboração de Planos de Emergência Externos; 

 Promover a realização de simulacros; 

 Zelar pelas boas condições dos elementos de resposta prevenção e resposta a acidentes no 

interior do PEC (ex. Sistemas de Combate a Incêndios), da sua sinalética; 

 Articulação com a CM Águeda no âmbito da revisão e atualização dos Planos Territoriais; 

 Atualização do presente Plano de Prevenção e Mitigação de Acidentes Tecnológicos, onde se 

inclui: 

 Atualização da caracterização física, humana e operacional do PEC na ótica da gestão de riscos; 

 Articular o Presente Plano com o PMEPC do Município de Águeda; 

 

O GGR articula-se com o Presidente da Câmara Municipal que, por sua vez, é entidade orgânica da 

Estrutura da Proteção Civil do Município de Águeda (figura 2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Enquadramento do GGR no âmbito da Estrutura da Proteção Civil do Município de Águeda 

 

O presente Plano deverá ser articulado pelo Gabinete de Gestão de Riscos (GGR) do Parque Empresarial 

do Casarão com os eventuais Planos de Mitigação de Riscos/Emergência das empresas instaladas, e com 

o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) do Município de Águeda, de onde 

naturalmente também extrai diversas fontes de informação e orientações. 

O presente Plano assume acima de tudo um papel preventivo e orientador da gestão do Risco, sendo que 

GGR 
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6 em caso de emergência, opera o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Águeda (PMEPC). 

 

5.1. Articulação e Atuação de Agentes, Organismos e Entidades em Emergência 

Segundo o PMEPC do município de Águeda, a articulação e atuação de agentes, organismos e entidades 

consiste em indicar as orientações de funcionamento e missões dos agentes de proteção civil e dos 

organismos e entidades de apoio envolvidos numa operação de proteção civil. 

Conforme a Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006 de 3 de julho) são agentes de proteção civil, de 

acordo com as suas atribuições próprias: 

 Os corpos de bombeiros; 

 As forças de segurança; 

 As Forças Armadas; 

 A autoridade marítima; 

 A autoridade aeronáutica (Instituto Nacional da Aviação Civil (INAC)); 

 O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e demais serviços de saúde; 

 Os sapadores florestais; 

 A Cruz Vermelha Portuguesa, que exerce, em cooperação com os demais agentes e de harmonia 

com o seu estatuto próprio, funções de proteção civil nos domínios da intervenção, apoio, socorro 

e assistência sanitária e social. 

Enquanto os organismos e entidades de apoio são todos os serviços e instituições, públicos ou privados, 

com dever especial de cooperação com os agentes de proteção civil ou com competências específicas em 

domínios com interesse para a prevenção, a atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente. 

Sendo os seguintes: 

 Associações humanitárias de bombeiros voluntários; 

 Serviços de segurança; 

 Instituto Nacional de Medicina Legal (INML); 

 Instituições de segurança social; 

 Instituições com fins de socorro e de solidariedade; 

 Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria e energia, 

transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente; 

 Serviços de segurança e socorro privativos das empresas públicas e privadas, dos portos e 
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7 aeroportos. 

5.1.1. Comunicação 

Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora: Bombeiros Voluntários de Águeda (BVA) 

Entidade coordenadora substituta: GNR 

Constituição 

 BVA; 

 GNR; 

 Operadoras de telecomunicações móveis; 

 PT Comunicações, S.A.; 

 Rádios locais; 

 CNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – GGR no âmbito do Diagrama das redes 

 

 

GGR 
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8 6. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O Plano de Pormenor de Parque Empresarial do Casarão, com uma área de 75 ha, localiza-se nas 

freguesias da Borralha e Aguada de Cima e Belazaima do Chão, no município de Águeda, Região de 

Aveiro. O acesso ao loteamento é feito a partir da Estrada Municipal 605-1 (EM605-1), seguindo-se 

posteriormente por um caminho municipal asfaltado que dá também acesso ao Aeródromo e Crossódromo. 

A EM605-1 tem ligação com a Estrada Nacional 1 (EN1) que, por sua vez, permite o acesso ao Itinerário 

Complementar 2 (IC2). O Parque apresenta na sua envolvente imediata dois equipamentos de grande 

relevância para o município: o Crossódromo Internacional do Casarão (norte) e o Aeródromo Municipal 

(oeste). Na figura 4 é possível visualizar a delimitação da área do Parque Empresarial do Casarão sobre 

Carta Militar, e na figura 6 a área do PP à data de 08/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Delimitação da área do Parque Empresarial do Casarão no contexto da Carta Militar nº197, produzida a 1:25000 (Fonte: IGEOE) 
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Figura 5 – PEC sobre ortofotomapa do Google (©2016 DigitalGlobe).  

Data da imagem: 08/2015. 

 

6.1. Caracterização Física  

6.1.1. Enquadramento Geográfico do Concelho e do PEC 

O município de Águeda localiza-se no distrito de Aveiro, fazendo fronteira a norte com os concelhos de 

Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga e Oliveira de Frades, a este com os concelhos de Vouzela e Tondela, 

a sul com os concelhos de Mortágua e Anadia, e a oeste com os concelhos de Oliveira do Bairro e Aveiro. 

Relativamente à nomenclatura das Unidades Territoriais para fins estatísticos, enquadra-se CIM Região de 

Aveiro (NUT III) e na Região Centro (NUT II). 

O concelho de Águeda é o maior concelho do distrito de Aveiro com 335,27 km2, o qual se encontra 

dividido por 11 freguesias / uniões de freguesias (figura 6)). Está limitado a norte e a poente pelo rio Vouga 

e a nascente pela Serra do Caramulo, sendo o limite sudoeste do concelho atravessado pelo rio Cértima. 

Quanto às acessibilidades o concelho de Águeda, é atravessado por aquela que, durante muitos anos, foi a 

mais importante rodovia do país, a antiga EN1, hoje IC2. A essa confluem várias estradas nacionais e 

municipais abrangendo todo o concelho. 
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Figura 6 – Localização do município de Águeda (Fonte: CAOP 2016) 

 

O PEC localiza-se entre três freguesias: Freguesia de Aguada de Cima, União de Freguesias de Águeda e 

Borralha e União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. Relativamente 

às acessibilidades, o parque tem proximidade com a EM 605, que estabelece a poente, a ligação a Águeda 

e à A1.No território do município de Águeda não existem áreas com estatuto de área protegida (Parque 

Natural, Reserva Natural, Área de Paisagem Protegida), no entanto existem áreas relevantes para a 

conservação da natureza, com estatuto de proteção, nomeadamente a Sítio do Rio Vouga (SIC) e a Zona 

de Proteção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro. Todavia, na área de implementação do Plano de Pormenor 

não coincide com a Rede Natura 2000. 

 

Segundo o Caderno I (2015-2019), do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

aproximadamente 71,4% do território do concelho de Águeda está ocupado por floresta. As áreas agrícolas 

representam apenas 15,6% de território. No caso das freguesias mais do interior, os espaços urbanos 

correspondem a pequenos núcleos populacionais, alguns deles já sem habitantes, delimitados na periferia 

por uma pequena orla agrícola, a qual em alguns lugares funciona como uma faixa de descontinuidade de 

combustíveis entre a floresta e as habitações. 
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11 Os espaços urbanos estão localizados essencialmente nas freguesias do litoral do município, com 

destaque para a freguesia sede do município, a União de freguesias de Águeda e Borralha. 

No que respeita à área do PEC, a sua caracterização física seguirá o previsto na sua Planta de 

Implantação, que pode ser encontrada no anexo I. A sua envolvente, para além do crossódromo (limite 

norte) e aeródromo (limite poente), é caracterizada por uma extensa mancha florestal de produção 

(pinheiro e eucalipto). 

 

6.1.2. Infraestruturas 

Como se pode observar na figura 7, a única infraestrutura presente nas imediações do PEC corresponde à 

passagem da rede de Alta Tensão, sendo possível visualizar no seu interior a presença de dois apoios (ex. 

figura 8). 

 

 

Figura 7 – Rede de Alta Tensão (vermelho) sobre Planta do PEC 
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Figura 8 – Apoio da Rede de Alta Tensão no interior nordeste do PEC 

 
 

6.2. Caracterização Demográfica 

6.2.1.População Residente e Densidade Populacional  

De acordo com os Censos de 2011, o concelho de Águeda apresenta uma população residente de 47.729 

indivíduos, sendo a união de freguesias de Águeda e Borralha a freguesia mais populosa, com 13.576 

indivíduos. Na freguesia de Fermentelos verifica-se um aumento da população de 110 indivíduos, cerca de 

3,5%. A União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba é a freguesia com menos habitantes (808), 

com a agravante de ter perdido cerca de 21% da população entre 2001 e 2011.  

O despovoamento nas aldeias (êxodo rural) tem como consequência o abandono das áreas agrícolas e a 

conversão para uso florestal, com a diminuição das atividades rurais tradicionais, nas quais se incluem a 

recolha de matos para a produção de estrumes, aumentando assim a carga de combustível e a 

continuidade das manchas florestais. 

O número de habitantes do concelho de Águeda baixou 2,7% de 2001 para 2011, de 49.011 para 47.729 

habitantes. 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

13 

13 A partir da análise das pirâmides etárias (2011) do município (figura 9)), verifica-se, em ambos os casos, 

um estreitamento da base das pirâmides, refletindo o menor peso das camadas mais jovens. Verifica-se 

um predomínio do género feminino com maior número (52,09%) em relação ao género masculino 

(47,91%). O quadro 2 evidencia o número de Homens e Mulheres por faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Pirâmide etária do município de Águeda em 2011 (Fonte dos dados: Censos 2011, INE) 

 
 

Faixa Etária Homens Mulheres Faixa Etária Homens Mulheres 

0 - 4 anos 959 932 45 - 49 anos 1743 1946 

5 - 9 anos 1060 1075 50 - 54 anos 1717 1779 

10 - 14 anos 1191 1219 55 - 59 anos 1622 1742 

15 - 19 anos 1265 1209 60 - 64 anos 1492 1669 

20 - 24 anos 1315 1265 65 - 69 anos 1196 1426 

25 - 29 anos 1434 1384 70 - 74 anos 1014 1218 

30 - 34 anos 1487 1617 75 - 79 anos 873 1108 

35 - 39 anos 1702 1827 80 - 84 anos 593 854 

40 - 44 anos 1752 1869 85 e mais anos 376 642 

 
Quadro 2 – Grupos Etários – 2011 (Fonte dos dados: Censos 2011, INE) 
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14 A figura 10 representa a população residente nas freguesias do município de Águeda no ano de 2011. 

Apesar das freguesias terem sofrido nova delimitação, os dados de 2011 remetem para a antiga estrutura. 

Assim, pode-se referir que a freguesia de Águeda é a que tem mais população, encontrando-se o PEC no 

contexto da Borralha (o mapa apresenta a delimitação das freguesias antes da reorganização 

administrativa. Atualmente as freguesias de Águeda e da Borralha estão unidas numa única União de 

Freguesias). 

 

Figura 10 – População residente e distribuição nas freguesias (Fonte: Censos 2011, INE) 

 

Como se pode observar na figura 4, o PEC encontra-se à distância aproximada das seguintes áreas 

habitacionais: 

 São Martinho - 700 m (SO) 

 Alvarim - 420 m (SE) 

 Redonda - 920 m (E) 

 Candam - 600 m (NO) 

 Bolfiar - 960 m (N) 

e ainda a cerca de 6 km do núcleo urbano da cidade Águeda (NO). 
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15 6.2.2. População Empregada por Setor de Atividade 

A figura 11 representa a população empregada por setor de atividade entre 2001-2011. O setor que 

predomina é o setor secundário, e seguidamente o setor terciário. Todavia, em 2011, tanto no setor 

primário como no setor secundário houve um decréscimo da população. Salienta-se o aumento de mais de 

10% no setor terciário para o ano de 2011.  

  

 

Figura 11 – População por Setor de Atividade (Fonte dos dados: Censos 2011, INE) 

 

6.2.3. População Prevista na Área do Plano 

No interior da área do PEC estão previstos 58 lotes. Atualmente, a existência de utilizadores do PEC é 

residual, aspeto que deverá ser atualizado mediante a ocupação dos mesmos. Assumindo que a cada lote 

ocupado corresponde em média a uma pequena empresa com 20 a 25 funcionários, estima-se que em 

período de ponta (75% dos funcionários), em plena ocupação, e com visitantes, possam estar no parque 

cerca de 1.000 pessoas. 
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16 PARTE II – RISCO DE ACIDENTES TECNOLÓGICOS, IDENTIFICAÇÃO PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

 

7. CARATERIZAÇÃO DO RISCO 

Zêzere et. al (2015), referem que a definição oficial dos termos utilizados na avaliação de riscos foi 

estabelecida numa convenção internacional organizada pela United Nations Disater Relief Co-ordinator 

(UNDRO, 1979).  

O risco é entendido como a probabilidade de ocorrência de um efeito específico causador de danos graves 

à Humanidade e/ou ao ambiente, num determinado período e em circunstâncias determinadas. Por outras 

palavras, o risco expressa a possibilidade de ocorrência, e a respetiva quantificação em termos de custos, 

de consequências gravosas, económicas ou mesmo para a segurança das pessoas, em resultado do 

desencadeamento de um fenómeno natural ou induzido pela atividade antrópica. 

 

A classificação clássica dos riscos estabelece uma separação fundamental entre os riscos naturais, que 

correspondem a ocorrências associadas ao funcionamento dos sistemas naturais, e os riscos tecnológicos 

que correspondem a acidentes, frequentemente súbitos e não planeados, que decorrem da atividade 

humana. A interação, cada vez mais acentuada e complexa, das atividades humanas com o funcionamento 

dos sistemas naturais, conduziu à introdução do conceito de Risco Ambiental, onde se integram 

fenómenos como a desertificação, poluição ambiental e os incêndios florestais. O presente Plano foca os 

Riscos Tecnológicos, se bem que não descura interações indiretas de outros Riscos Ambientais sobre os 

Riscos Tecnológicos. 

 

7.1. Identificação do Risco 

O risco é definido como a probabilidade de ocorrência de um processo (ou ação) perigoso e respetiva 

estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens e ambiente. Nesta primeira versão do Plano, com 

apenas uma empresa a laborar e sem perigosidade ou vulnerabilidade específica associada (Mecanização 

de peças, nomeadamente tornearia de peças por medida – CAE 25992), tornar-se-ia pouco produtivo e 

pouco preciso tentar prever todos os possíveis riscos tecnológicos associados ao PP do PEC após 

ocupação. No entanto, o regulamento do Plano não apresenta limitações ao tipo de indústrias admitidas.  

 

Nesse sentido, o presente Plano irá identificar os riscos inerentes ao PEC de acordo com a lista de 
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17 verificação para identificação de riscos (figura 12). Assume-se que as instalações industriais a instalar não 

representam elas próprias, ou as suas atividades, elementos de perigosidade especifica. Isto é, nesta fase 

assume-se a existência de atividades banais em Parques Empresariais, como sejam, o transporte de 

combustíveis, a existência de reservatórios de gás, a armazenagem em reduzidas quantidades de 

substâncias facilmente inflamáveis/explosivas, ou que constituam um perigo para a saúde humana e para o 

ambiente. Serão postos de parte cenários associados a instalações com necessidades específicas ou de 

especial complexidade (ex. radioatividade e emissões radiológicas, fabrico ou armazenagem de 

substâncias perigosas em tipo e/ou quantidade que justifiquem a sua inclusão em regimes legais 

excecionais). 

Na revisão própria deste Plano, e com a subsequente ocupação dos lotes, deverá ter-se em conta a 

instalação de unidades que mereçam especial atenção no âmbito químico, biológico e/ou radiológico (ex. 

indústrias abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto), nesse sentido deverá o presente 

Plano ser articulado com os Planos requeridos para essas unidades e com o PMEPC do Município. A 

identificação desses Planos deve constar na tabela com Modelo na Parte III do presente documento, a ser 

atualizada pelo Gabinete de Gestão de Riscos do PEC. 

De modo a calcular o Risco associado a cada evento utilizou-se a metodologia definida em ANPC, 2009 

(PROCIV#9). Definiu-se o Grau de Risco (figura 15) a partir da determinação da Gravidade e Probabilidade 

com critérios contantes na figura 13 e 14. 

O Plano de Emergência e Proteção Civil de Águeda classifica a ocorrência de Acidentes em Parques 

industriais como “Risco Moderado”. A presente Análise de Risco pretende classificar o risco numa ótica 

particular deste Parque, contemplando este e outros riscos que se consideram pertinentes. 

No caso do Plano de Pormenor do PEC, um dos objetivos traçados para o seu funcionamento consistia na 

criação de estruturas que prevenissem a ocorrência de riscos tecnológicos. Deste modo no presente Plano 

são identificadas as seguintes situações de risco para o PEC: 

 Incêndio em Parque Industrial;  

 Acidentes com substâncias perigosas;  

 Colapso de infraestruturas de distribuição de energia;  

 Acidentes com aeronaves;  
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Figura 12 – Lista de verificação para identificação de riscos tecnológicos (Fonte: ANPC – PROCIV #9) 

 

Como se constatará no seguinte capítulo, relativamente ao risco de incêndio, na envolvência do parque 

existe uma grande mancha florestal e um histórico de ocorrências, deste modo, é importante precaver o 

parque caso deflagre um incêndio no mesmo ou um incêndio se aproxime, desencadeando um incêndio no 

interior do parque.  

O risco de acidentes com substâncias perigosas, em trânsito ou em reservatórios, é relevante já que existe 

no parque uma rede viária própria e espera-se a entrada em vigor de empresas que possuam reservatórios 

deste tipo de substâncias (ex. combustíveis) havendo igualmente histórico nacional de acidentes com este 

tipo de substâncias.  

Referente ao risco de colapso de infraestruturas, como referido na situação atual, o parque contém uma 
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19 infraestrutura de distribuição de energia de alta tensão no seu interior nascente. O colapso de 

infraestruturas é uma das causas de acidentes, carecendo por isso de análise. Por fim, foi considerado o 

risco de acidentes com aeronaves, uma vez que existe um aeródromo no limite poente ao PEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Lista de verificação para Grau de Gravidade 

Fonte: ANPC – PROCIV #9 
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Figura 14 – Lista de verificação para Grau de Probabilidade 

Fonte: ANPC – PROCIV #9 

 

 

Figura 15 – Matriz de Risco – Grau de Risco 

Fonte: ANPC – PROCIV #9 
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21 7.2. Análise do Risco 

7.2.1. Risco de Incêndio  

O plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e Águeda remete que os incêndios florestais são das 

catástrofes mais graves em Portugal, não só pela frequência com que ocorrem e extensão que alcançam, 

como pelos efeitos que causam. Salienta também os prejuízos económicos e ambientais, que podem 

constituir uma fonte de perigo para as populações e bens.  

No presente Plano serão considerados os riscos inerentes ao funcionamento do parque, mas também a 

sua interação com riscos externos já que um incêndio de origem externa pode deslocar-se em direção ao 

PEC e consequentemente requerer um conjunto de medidas que mitiguem os riscos associados. 

Segundo o PMDFCI de Águeda, e, observando o mapa de perigosidade para o município (figura 16) pode-

se verificar que a zona ESTE do concelho possui uma extensa mancha com perigosidade alta e muito alta 

(42% do concelho), por se tratar de uma área montanhosa e ocupada maioritariamente por áreas de 

eucalipto, nomeadamente na união das freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão, e a união de freguesia de Préstimo e Macieira de Alcôba.  

Relativamente à área ocupada pelo Parque Empresarial do Casarão, este localiza-se na sua grande 

maioria numa mancha com perigosidade baixa (ausência de PEC), mas envolto no geral em áreas de 

perigosidade média. 

De acordo com o PMDFCI, entre 1990 e 2013 registaram-se 2593 ocorrências, que consumiram 12631,10 

hectares o equivalente a aproximadamente 52% da área de espaços florestais do concelho de Águeda 

(23.963,08 hectares). Segundo o limite do PEC, o risco de incêndio (figura 17) para essa área corresponde 

à categoria de muito elevado, mas rodeado em áreas com risco baixo.  

A média do número de ocorrências entre 1990 e 2013 é de cerca de 108 ano e a média de área ardida é 

de aproximadamente 526 hectares por ano, estando estes dados disponíveis no PMDFCI. 

Em termos de área ardida, existem várias extensões num raio de 5 Km do PEC desde 2000-2014 (figura 

19). De realçar ainda um incêndio que ocorreu em 2016 e que consumiu grande parte da Faixa de Gestão 

de Combustíveis do PEC. 
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Figura 16 – Mapa de Perigosidade de Incêndio 

Fonte: PMEPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Mapa de Risco de Incêndio 

Fonte: PMEPC 
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23 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Área Ardida 9,60 1777,8 2052 29,76 14,19 739,96 14,31 24,94 33,43 14,12 1461,2 10,10 57,72 11,79 1093,7 1542,8 418,77 7,68 4,56 15,49 57,67 178,02 1152,9 1926,1

Nº Ocorrências 22 85 167 73 63 119 57 38 44 69 129 84 123 95 63 207 164 75 60 90 103 248 210 205
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Figura 18 – Número de Ocorrências. 

Fonte: PMDFCI - Águeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Áreas Ardidas 

Fonte: ICNF, informação cartográfica
2
, 2016 

                                                 
2 http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/info-geo 
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24 Segundo os anuários ANPC, em 2010 registaram-se 235 incêndios em edifícios de serviços. De acordo 

com a figura 20 é possível verificar que a distribuição distrital segue aproximadamente o padrão de 

distribuição de anos anteriores onde os distritos de Lisboa, Porto, Faro e Setúbal registam maior número 

de incêndios. O distrito de Aveiro regista menos de 20 ocorrências. De referir que os meses de janeiro e 

março registam um maior número de incêndios e o mês de setembro com menor número de ocorrências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Distribuição distrital de incêndios em edifícios de serviços 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil - ANPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Distribuição mensal de incêndios em edifícios de serviços. 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil - ANPC 
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25 A ANPC refere que em 2010 registaram-se cerca de 448 incêndios em edifícios destinados a 

estabelecimentos hoteleiros e seus similares. Verifica-se que os distritos de Lisboa, Porto e Setúbal são 

aqueles onde se registaram mais ocorrências, em número claramente superior à média distrital seguindo a 

tendência dos anos anteriores (figura 22). O distrito de Aveiro registou mais de 30 ocorrências e é o sexto 

distrito que se apresenta acima da média distrital. Os meses de setembro e outubro foram aqueles onde se 

registaram maior número de ocorrências (figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Distribuição distrital de incêndios em hotelaria e similares. 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil - ANPC 

 

Figura 23 – Distribuição mensal de incêndios em hotelaria similares. 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil – ANPC 
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26 7.2.1. Incêndios em indústrias oficinas e armazéns 

 

A ANPC define que consistem em edifícios ou recintos ao ar livre que não recebem habitualmente público, 

destinados ao exercício de atividades industrias ou ao armazenamento de materiais, substâncias, produtos 

ou equipamentos, oficinas de reparação e todos os serviços auxiliares destas atividades.  

Em 2010 registaram-se 1237 incêndios em indústrias e similares. O padrão de distribuição por distrito 

segue a tendência dos valores dos anos anteriores, tendo os distritos do Porto e Lisboa maior número de 

registos (figura 24). O distrito de Aveiro regista cerca de 125 ocorrências, sendo o terceiro distrito com 

valores mais altos referentes à média distrital. Verifica-se ainda na distribuição ao longo dos meses de julho 

e agosto um número de registos superior à média mensal (figura 25).  

 

 

Figura 24 – Distribuição distrital de incêndios em indústrias, oficina e armazém 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil – ANPC 
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Figura 25 – Distribuição mensal de incêndios em indústrias, oficina e armazém 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil - ANPC 

 

Os incêndios em habitações são os mais frequentes em Portugal, e os incêndios industriais os segundos 

mais frequentes: 

 

Figura 26 – Número de Incêndios Urbanos e tipologia de edifício onde deflagrou. 
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28 Estes dados referentes à realidade nacional encontram paralelo na realidade da cidade do Porto, segundo 

o estudo realizado por Vítor Primo, onde a maioria dos incêndios com feridos e vítimas mortais acontecem 

em habitações: 73% e 86% respetivamente. O mesmo estudo não registou mortos nas zonas industriais, 

mas apresentou nestas áreas 3% dos feridos. 

 

Figura 27 – Vítimas mortais de incêndio em Portugal e numa amostra mundial. 

 

A partir destes dados, e segundo a Matriz de Análise do Risco, a ocorrência de incêndios corresponde a 

um Risco Moderado. A bacia de risco é homogénea e estende-se a todo o PEC já que se assume a correta 

manutenção da faixa de Gestão de Combustíveis. De realçar que grande parte dos incêndios não resulta 

em vítimas ou feridos, e as mesmas estão normalmente associadas ao pessoal de socorro. 
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29 
Gravidade Moderada 

Probabilidade Média 

Risco Moderado 

 

7.2.3. Acidentes com Substâncias Perigosas 

Os acidentes com matérias perigosas podem ser qualquer situação anormal que ocorra com substâncias 

químicas/materiais declarados perigosos por uma autoridade competente e capazes de provocar riscos 

graves para a saúde ou no transporte/deslocação das mesmas. De 2006 a 2010, esta categoria de 

acidentes registou valores relativamente baixos. No caso dos acidentes com as matérias propriamente 

ditas, registaram-se 30 ocorrências em 2009 e mais três em 2010. No que diz respeito ao transporte das 

matérias, em 2010 foram registados sete acidentes, menos quatro que no ano anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Acidentes com matérias perigosas a nível nacional 2006-2010. 

 

A ANPC, em 2009 registou 33 acidentes envolvendo matérias perigosas, não se incluindo nesta categoria 

os acidentes ocorridos durante o transporte. Destaca-se o distrito de Setúbal, com maior registo de 

acidentes (figura 29). O distrito de Aveiro tem cerca de 3 ocorrências e é um dos cinco distritos que 

ultrapassa a média distrital. A distribuição ao longo do ano realça o mês de junho com maior número de 

ocorrências (figura 30). 
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Figura 29 – Distribuição distrital de acidentes com matérias perigosas químicos  

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil - ANPC 

 

 

Figura 30 – Distribuição mensal de acidentes com matérias perigosas químicos 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil – ANPC 

 

 

7.2.3.1. Acidentes Matérias perigosas em trânsito 

 

A ANPC defende que o conceito, consiste em qualquer tipo de situação anormal que ocorra durante o 

transporte/ deslocação de substâncias químicas capazes de provocar riscos graves para a saúde, 

segurança e bens.  
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31 Em 2010 foram registados 7 acidentes envolvendo transporte de matérias perigosas, com intervenção de 

agentes de proteção civil. Evidencia-se os distritos de Évora, Porto e Setúbal com maior número de 

ocorrências (figura 31). O distrito de Aveiro foi um dos distritos que não registaram número de ocorrências. 

O mês de maio foi aquele onde se registaram maior número de acidentes (figura 32). 

 

Figura 31 – Distribuição distrital de acidentes com matérias perigosas em trânsito. 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil – ANPC 

 

 

Figura 32 – Distribuição mensal de acidentes com matérias perigosas em trânsito-químicos 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil - ANPC 
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32 7.2.3.2. Fugas de Gás 

 

Existem dois tipos de fugas de gás: as que ocorrem por mau estado da canalização ou conduta e aquelas 

que ocorrem quando o depósito/reservatório onde o gás está armazenado se encontra em mau estado de 

conservação ou quando o mesmo sofre um problema localizado que dá origem a uma fuga. 

 

 

 

 

 

 Quadro 3 – Fugas de gás registadas a nível nacional 2006-2010. 

Em 2010 ocorreram 1.038 fugas de gás por mau estado da canalização ou conduta. Este valor representa 

uma diminuição de 62 ocorrências em relação a 2009. O relatório da ANPC revela também que se 

destacam o distrito de Lisboa, com cerca de 40% do total de ocorrências registadas neste ano, sendo 

janeiro e julho os meses com maior número de ocorrências registadas. 

No que diz respeito às fugas em reservatório, 2010 registou 100 fugas, menos duas que em 2009. Lisboa, 

Faro e Setúbal foram os distritos com mais ocorrências (figura 33) ao passo que a distribuição mensal 

indica que o maior número de ocorrências foi registado nos meses de janeiro e fevereiro (figura 34). O 

distrito de Aveiro registou cerca de 4 ocorrências e apresenta valores abaixo da média distrital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Distribuição distrital de fuga de gás em depósito/reservatório 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil - ANPC 
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Figura 34 - Distribuição mensal de fuga de gás em depósito/reservatório 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil - ANPC 

 

 

 

 

7.2.4. Colapso de Infraestruturas de Distribuição de Energia 

Consideram-se desabamentos todos os colapsos de construções ou estruturas que causem estragos na 

área em redor. De acordo com os dados registados pela ANPC, em 2010 ocorreram 512 desabamentos, 

mais 32 que no ano anterior. O principal destaque vai para o distrito do Porto, que registou nesse ano um 

número de ocorrências consideravelmente superior à média verificada nos anos 2006/2010. Os dados da 

ANPC revelaram ainda que os meses de Inverno são os que registam mais desabamentos. 

 

  

 

Gravidade Moderada 

Probabilidade Média - Baixa 

Risco Moderado 
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Quadro 4 – Desabamentos e colapsos em função de Situações Climáticas Extremas a nível nacional 2006-2010. 

 

Já os deslizamentos de terras implicam circulação decorrentes de terra com provável arrasto de elementos 

e, de acordo com os dados registados, em 2010 ocorreram 648 episódios, mais 148 que em 2009. Lisboa, 

Faro e Coimbra foram os distritos onde se registaram mais deslizamentos, com números claramente 

superiores à média dos anos 2006/2010. Relativamente à distribuição mensal, à semelhança do que 

acontece com os desabamentos, houve um maior número de registos nos meses de Inverno. 

Em 2010 o número de inundações aumentou em relação ao ano anterior, tendo-se registado 7.573 

ocorrências em espaço urbano. Estas inundações estiveram mais concentradas no mês de outubro, 

destacando-se a cidade de Lisboa que excede em larga escala os restantes distritos nacionais. 

Incluem-se na queda de estruturas a falha ou deterioração de estruturas físicas como andaimes ou muros. 

Em 2010 foram registadas 3.203 ocorrências, valor que representa uma forte subida em relação a 2009 em 

que se registaram apenas 2160. Lisboa e Porto foram os distritos mais afetados, ao passo que fevereiro foi 

o mês que registou mais acidentes. 

Por fim, os abastecimentos de água à população totalizaram cerca de 3.949 ocorrências, menos 2.151 que 

em 2009. Porto e Coimbra foram os distritos que apresentaram valores superiores à média distrital, numa 

distribuição mensal em que se destacam os meses de Verão, de julho a setembro. 

Segundo o registo da CMA não existe nenhuma ocorrência de colapso de infraestruturas de LMAT no 

município, todavia o risco pode aumentar em caso de fenómenos meteorológicos extremos ou em caso de 

obras nas infra-estruturas ou na sua proximidade que, embora raros, há casos de acidentes graves3. 

                                                 
3 http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/queda-de-poste-mata-operario-com-video 

http://www.edp.pt/pt/fornecedores/seguranca/proximidadedelinhas/Pages/ProximidadedeLinhas.aspx 

http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/queda-de-poste-mata-operario-com-video
http://www.edp.pt/pt/fornecedores/seguranca/proximidadedelinhas/Pages/ProximidadedeLinhas.aspx
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35 A Matriz de Análise do Risco determina como risco Baixo.  

 

Gravidade Reduzida 

Probabilidade Média - Baixa 

Risco Baixo 

 

A bacia de risco corresponde a 40 metros em redor dos apoios e 25 metros dos condutores (figura 35). 

 

Figura 35 – Representação da bacia de riscos relativa ao colapso de estruturas de distribuição de Alta-tensão.  

 

7.2.5. Acidentes com Aeronaves 

Segundo o anuário da ANPC, o conceito consiste na colisão e/ queda de meio aéreo ou qualquer tipo de 

avaria do mesmo e que implique mobilização de meios em terra. 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

36 

36 Em 2010 registaram-se 32 ocorrências de acidentes aéreos, destacando-se os distritos de Setúbal e Faro 

com maior número de registos, em número claramente superior à média dos valores registados em 

2016/2010 (figura 36). Nesta figura, o distrito de Aveiro não apresenta ocorrências até ao ano de 2010, 

contudo sabe-se que em 2012 houve o registo de 1 ocorrência. Relativamente à distribuição mensal 

destaca-se os meses de abril e junho, com menor número de registos (figura 37). 

 

Figura 36 - Distribuição distrital de acidentes aéreos 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil - ANPC 

 

Figura 37 - Distribuição mensal de acidentes aéreos 

Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil - ANPC 
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37 Relativamente à contabilização de acidentes com aeronaves, apenas existe registo de um acidente com o 

motoplanador em 2012, a cerca de 1,5 km do aeródromo, onde se deu um óbito, sendo que as 

investigações a este acidente foram executadas pelo INAC. Este tipo de acidentes pode ser 

particularmente importante pela presença de um aeródromo no limite poente do PEC e pelo facto de a 

descolagem e aterragem constituírem fases críticas na aviação.  

Segundo a Matriz de Análise do Risco, a ocorrência de incêndios corresponde a um Risco Elevado. 

 

Gravidade Acentuada 

Probabilidade Média-baixa 

Risco Elevado 

 

A bacia considerada consta na figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Bacia de Riscos relativa a acidentes com aeronaves4.  

                                                 
4 Considerou-se uma faixa crítica de 200 metros em torno da linha, uma faixa de aproximação à mesma de 20º, e uma diminuição 

do risco em 3 vezes a distância à mesma, resultando em 200/600/1800m. 
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38 8. CARATERIZAÇÃO DO RISCO 

Um cenário é uma representação simplificada da realidade com a função de ajudar a compreender os 

problemas e a gravidade dos mesmos. Num plano de emergência os cenários destinam-se a descrever a 

progressão hipotética das circunstâncias e dos eventos, visando ilustrar as consequências dos impactos, 

mas especialmente a conceção das decisões e das operações de emergência. 

A construção de cenários deve ser realizada para os riscos identificados previamente, tendo em conta os 

potenciais impactos de uma situação potenciadora de um acontecimento não desejável. 

 

8.1. Incêndio em Parque Industrial 

Considerou-se um dia de semana de julho quente, seco, com vento fraco a moderado a partir de nordeste. 

Um incêndio deflagra a poente da localidade de Candam por volta da uma da tarde, a nordeste do PEC, 

resultado de uma queimada ilegal. Uma das frentes dirige-se em direção ao PEC. Os meios de socorro são 

prontamente acionados apesar da existência de um outro incêndio no Concelho. A primeira intervenção é 

efetuada pelos BVA que mobilizam para o local viaturas de combate ao incêndio florestal. Ao chegar os 

bombeiros deparam-se com as chamas a atravessar o entroncamento de Candam e as áreas florestais que 

permitem a ligação à EM 605. Após a fase de reconhecimento o COS informa o comandante dos BVA e o 

CDOS de Aveiro das condições existentes. Após o conhecimento da gravidade da ocorrência o CMPC 

reúne, sendo ativado o PMEPC. No PEC o grosso dos trabalhadores encontra-se nas zonas de 

restauração, ou saiu para almoço em habitação própria, verifica-se também a presença de outros visitantes 

que utilizam diariamente um dos restaurantes ali presentes. Com o aproximar das chamas sente-se alguma 

apreensão dado que se receia a possibilidade das chamas atingirem o parque empresarial ou de haver 

propagação aérea para indústrias no PEC. A GNR condiciona o acesso ao local na EM 605. Devido a uma 

janela aberta, deflagra um incêndio no interior de um escritório de um primeiro andar de uma empresa, 

junto à extrema norte do PEC. Com os funcionários em período de almoço não foi possível realizar-se o 

controlo imediato das chamas. Posto isto, e depois de conferenciar com a GNR, os bombeiros vêm-se 

obrigados a entrar no PEC a partir da entrada sul do aeródromo encontrando vários populares em pânico, 

a temer a perda dos seus bens e dos seus locais de trabalho, e alguns grupos apercebendo-se da 

incapacidade de utilizar a referida via para sair do parque, planeiam encontrar alternativas pelos caminhos 

florestais existentes na envolvente sul ao PEC. A faixa de gestão de combustíveis cumpre o seu papel 

evitando o alastramento das chamas e o rápido controle das mesmas. A empresa afetada não possuía 

materiais com perigosidade assinalável e a rede de combate a incêndios existente facilitou o controlo das 
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39 chamas. 

Deste cenário resulta a necessidade de haver uma via adicional que ligue o PEC à rede viária (que irá 

estar contemplanda com a Revisão e Ampliação do PEC), assim como de criar canais de comunicação 

com os operadores para que se tomem as devidas precauções aquando aproximações de incêndios, 

principalmente se tiverem em causa instalações com matérias perigosas. A correta manutenção do sistema 

de combate a incêndios e a garantia que possui reservas em quantidade suficiente também é de assinalar. 

 

8.2. Acidentes com Substâncias Perigosas 

Considerou-se a existência um camião de transporte de produtos petrolíferos que chegando ao 

reservatório de combustíveis de uma das empresas inicia o processo de trasfega. Um conhecido do 

operador inadvertidamente aproxima-se do local enquanto fuma dando início a uma explosão. Os meios de 

socorro são acionados havendo necessidade de criação de hospital de campanha e a confluência de 

diversos meios de combate às chamas e socorro às vítimas. 

Deste cenário resulta a necessidade de haver uma rigorosa sinalização dos pontos sensíveis no PEC. Para 

além disso deverá sempre que necessário dificultar-se o acesso a pessoas estranhas aos mesmos, quer 

através da utilização de barreiras, quer através da sua localização. 

 

8.3. Colapso de Infraestruturas de Distribuição de Energia 

Considerou-se a existência de condições meteorológicas adversas, com ventos fortes e chuvas, 

antecedido pelos respetivos avisos pela ANPC. Em virtude das mesmas um dos apoios cede parcialmente 

durante a madrugada, parecendo suspensa apenas pelos condutores. Posto isto é dado o alerta da parte 

da manhã por parte dos trabalhadores que ali afluem. Os bombeiros GNR e Proteção Civil reúnem 

surgindo a necessidade de cortar o acesso ao local, estabelecer o perímetro de segurança que obriga á 

paragem parcial de um dos lotes adjacentes. É contactada a entidade gestora da linha que mobiliza para o 

local os meios necessários para reparação da infraestrutura, o que obriga ao corte parcial da rede viária 

por vários dias. Estivesse a estrutura degradada poderia ter ocorrido colapso da mesma, com possibilidade 

de atingir trabalhadores, equipamentos ou reservatórios. 
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40 Deste cenário resulta a necessidade de haver uma bacia de interdição a certas atividades que constituam 

um perigo adicional, assim como a vigilância programada desta estrutura, e aquando evidência de 

instabilidade da mesma caso em caso de condições adversas (ex. fenómenos adversos, incêndio, 

atividades de obra etc.) deverá haver reforço dessa vigilância.   

 

8.4. Acidentes com Aeronaves 

Considerou-se a existência de condições meteorológicas adversas, com ventos fortes laterais à pista do 

aeródromo. Aquando aproximação à pista uma forte rajada desvia uma aeronave da pista, não havendo a 

possibilidade de controlar, a mesma segue desgovernada em direção ao PEC, embatendo nalguns 

veículos e danificando parte de um pavilhão. Há ocorrência de feridos graves e alguns danos materiais. Os 

meios de socorro são acionados envolvendo o INEM, a GNR e os BVA. A situação encontra-se controlada 

não se tendo acionado o PMEPC. 

Deste cenário resulta a necessidade de haver precauções relativamente à segurança dos utilizadores do 

PEC face a eventuais acidentes na descolagem/aterragem de aeronaves, colocando barreiras que melhor 

medeiem a segurança dos pilotos e dos utilizadores do PEC. Também se torna importante estabelecer 

critérios para o zonamento e proteção de unidades ou reservatórios que exijam especificidades de 

segurança próprias já que são fatores potenciadores de riscos. 

 

9. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Para os vários riscos identificados de seguida estabelecem-se as medidas de Prevenção e Mitigação para 

o risco calculado, e os fatores que podem contribuir para o aumento de risco de forma permanente ou 

temporária.  

No quadro 5 resumem-se as medidas de Prevenção e Mitigação em função do Grau de Risco calculado. 

Muito embora os riscos permanentes serão previsivelmente identificados em futuras revisões do Plano, 

elencam-se também algumas medidas que podem ser aplicadas em casos onde se depare com um 

previsível aumento do risco. 
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41 9.1. Incêndio em Parque Industrial 

A prevenção consiste num forte alicerce para o combate de incêndios, para tal é necessário a atuação de 

alguns instrumentos, tais como a educação da população e a aplicação da legislação. Nesse sentido as 

medidas de Prevenção e Mitigação para o risco de incêndio são: 

 Zelar pela Correta Gestão da Faixa de gestão de Combustíveis; 

 Cumprir, nos edifícios sob alçada da Entidade Gestora do PEC, o Regime Jurídico da Segurança 

contra Incêndio em Edifícios (RJ-SCIE), a criação de Plantas de Emergência, manutenção da 

sinalização e estabelecimento de pontos de encontro e corredores de evacuação; 

 Manutenção e monitorização do correto funcionamento do Sistema de Combate a Incêndios e das 

infra-estruturas associadas, incluindo a eficácia do reservatório de aproveitamento das águas 

pluviais; 

 Organização de Simulacros; 

 Em caso de abandono do lote devem proceder à sua correta desativação, incluindo a retirada de 

todo o equipamento e substâncias susceptíveis de constituir um risco para o ambiente e 

segurança. As instalações devem ser efetivamente vedadas ao público; 

 Abertura de um acesso adicional à rede viária municipal, na medida que apenas só existe uma via 

de acesso, constituindo esta uma limitação em caso de necessidade de evacuação. Assim, e uma 

vez que existe carros de bombeiros junto ao aeródromo sugere-se que o município faça uma 

ligação através de estrada de terra batida a qual terá que ser articulada com a entidade gestora do 

aeródromo e o INAC; 

 Criação de vias de comunicação com os operadores de modo a transmitir medidas de prevenção 

adicionais e outras informações relevantes; 

 Mapeamento de todos os focos sensíveis (ex. reservatórios, armazéns ou indústrias relevantes) 

de modo a suportar as operações de emergência e o acompanhamento do Plano; 

Condições meteorológicas favoráveis, festividades e a aproximação de incêndios/dispersão de material 

incandescente podem aumentar o risco temporariamente. A implantação de atividades que manuseiem 

e/ou armazenam substâncias inflamáveis ou explosivas podem aumentar este risco de forma permanente, 

principalmente se não cumpridas as respetivas obrigações legais. 
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42 9.2. Acidentes com Substâncias Perigosas 

 Deverá fazer-se um inventário de todos os operadores que se enquadrem no Decreto-lei n.º 

150/2015, de 5 de agosto, ou enquadramentos legais relevantes, assim como o registo da 

existência dos Planos associados; 

 Deverá promover-se a segurança rodoviária no interior do PEC, que privilegie velocidades de 

circulação reduzidas, assim como a correta manutenção da rede viária e da sua sinalização; 

 Mapeamento de todos os focos sensíveis (ex. reservatórios, armazéns ou indústrias relevantes) 

de modo a suportar as operações de emergência e garantir a avaliação das suas vulnerabilidades 

e estado de manutenção. As instalações e reservatórios devem possuir uma correta limitação às 

instalações em função da perigosidade que representem e devem possuir a vigilância adequada, 

não só para evitar acidentes mas também atos premeditados (vandalismo, sabotagem e 

terrorismo); 

 Em caso de abandono do lote, deve-se proceder à sua correta desativação, incluindo a retirada de 

todo o equipamento e substâncias susceptíveis de constituir um risco para o ambiente e 

segurança. As instalações devem ser efetivamente vedadas ao público; 

 Em caso de acidente que envolva a presença de substâncias no sistema de drenagem do parque, 

as águas recolhidas não devem ser utilizadas para rega, devendo efetuar-se a limpeza do 

sistema; 

A instalação de operadores que manuseiem ou armazenem substâncias perigosas em 

quantidades/qualidade podem aumentar este risco permanentemente. 

 

9.3. Colapso de Infraestruturas de Distribuição de Energia 

Como medidas de mitigação/prevenção relativamente a infraestruturas de distribuição de energia a sugere-

se:  

 Restringir a ocupação na bacia de risco em redor dos apoios e dos condutores por reservatórios 

de substâncias perigosas (tóxicas, inflamáveis, explosivas) e postos de trabalho permanentes (ex. 

postos de vigilância); 

 Avaliação periódica do estado de conservação dos apoios e da linha por inspeção visual ou 

através de contacto com a entidade gestora da linha. 
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43 A ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos, de incêndios, de operações nas proximidades que 

afetem a geomorfologia, e operações de manutenção da rede são algumas circunstâncias que podem 

aumentar os riscos associados. 

 

9.4. Acidentes com Aeronaves 

De modo a prevenir e mitigar riscos associados a acidentes com aeronaves dever-se-á: 

 Criar canais de comunicação entre a entidade gestora do aeródromo de modo a participarem 

situações anómalas entre ambas e a promoverem uma programação conjunta. Exemplos incluem 

festividades e eventos de aeronáutica e no interior do PEC, fluxo anómalo de aeronaves, 

aeronaves com cargas sensíveis ou com volumetrias excecionais.   

 Garantir a correta sinalização visual dos edifícios e infraestruturas e sempre que se considere 

pertinente, averiguar a necessidade junto do aeródromo de ir aquém da legislação aplicável; 

 Avaliar junto do aeródromo a implementação de barreiras entre o aeródromo e o PEC na zona de 

risco elevado na bacia de risco de modo a conter aeronaves desgovernadas.  

 Sempre que tecnicamente viável, evitar situações em que reservatórios sensíveis ultrapassem os 

limites das fachadas. Na bacia de risco elevado e moderado devem evitar-se a instalação de 

reservatórios exteriores com orientação para a zona de maior risco, devendo privilegiar-se as 

frentes com orientação oposta ao aeródromo.  

 Os reservatórios e instalações sensíveis devem ponderar o reforço das estruturas tendo em conta 

a presença de aeronaves (ex. criação de armações externas ou outras pertinentes). 

 Avaliar a necessidade de interditar o acesso ao aeródromo e infra-estruturas associadas a partir 

do PEC. 

A ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos, eventos que conduzam à confluência de um número 

anómalo de pessoas e aeronaves, ou de aeronaves com volumetrias/cargas especificamente delicadas 

podem incrementar o risco de forma temporária. 

A instalação de operadores que manuseiem ou armazenem substâncias perigosas pode aumentar este 

risco permanentemente. 

 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

44 

44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

45 

45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

46 

46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

47 

47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

48 

48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

49 

49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

50 

50 

 

Elementos Nome Telefone Fax E-mail 

Presidente da Câmara Municipal Dr. Gil Nadais 962096989 234610078 gil.nadais@cm-agueda.pt 

Vereador da Câmara Municipal 
Enf.º Jorge 

Almeida 
962096988 234610078 jorge.almeida@cm-agueda.pt 

Coordenador do SMPC Dr. Victor Silva 962029844 234610078 vitor.abrantes@cm-agueda.pt 

Comandante da Associação de 
Bombeiros do Município 

Francisco Santos 
234610100 
934797179 

234610109 comandante@bvaagueda.pt 

Representante da GNR   
234622417 
961195045 

234623845 
ct.avr.dagd@gnr.pt 

 

Representante Autoridade de 
Saúde do Município 

Dr.ª Graça 
Gonçalves 

234610210 234624554 
as2-agueda@csagueda.min-saude.pt 
 

Presidente do Agrupamento de 
Centros de Saúde Baixo Vouga  

Dr. Manuel Sebe 234610210 234624554 
dex-aces_bxvouga@srsaveiro.min-

saude.pt 
 

Presidente do Conselho de 
Administração do Centro 

Hospitalar Baixo Vouga EPE 

Dr. Aurélio 
Rodrigues 

234611000 234624820 arodrigues@chbv.min-saude.pt 

Representante da Segurança Social Dr.ª Cristina Claro 234690159 234690158 cristina.m.reis@seg-social.pt 

Representante Operacional da Cruz 
Vermelha 

 234602642 234602699 
dagueda@cruzvermelha.org.pt 

 

Representante das Associações de 
Protecção Civil 

Eng.º Emanuel 
Duarte Martins 

915501529  
a.humanitariacastanheirense@gmail.com 

 
 

Representante das Juntas de 
Freguesia 

Vasco Oliveira 912585602  
união.bca@gmail.com 

 

PARTE III – INVENTÁRIO DE MEIOS E RECURSOS DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A ACIDENTES 

 

10. Inventário de Meios e Recursos  

10.1. Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Águeda 

De modo a recolher o inventário de meios e recursos, utilizou-se o levantamento exaustivo efetuado 

aquando elaboração do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Águeda (2013). De acordo 

com a Lei de Bases da Proteção Civil (Lei nº 27/2006, de 3 de junho), alterada pela Lei Orgânica nº1/2011, 

de 30 de novembro e pela Lei nº 80/2015, de 3 de agosto, que republica o diploma, este plano tem como 

finalidade a prevenção de riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de 

atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações 

ocorram. Um dos capítulos desse documento consiste no registo de todos os bens (públicos e privados) 

existentes e mobilizáveis, incluindo listas detalhadas e atualizadas das equipas de especialistas em 

operações de socorro e salvamento, listas de peritos individuais nas matérias apropriadas, listas de 

equipamento especial e localização de estabelecimentos diversos que possam dar apoio às operações 

durante a emergência. Esta lista deverá ser atualizada de acordo com a revisão do Plano de Emergência e 

Proteção Civil e do Presente Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 – Inventário de Contactos da Comissão Municipal de Proteção Civil 

Fonte: PMEPC 
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Quadros 7 a 16 - Inventário de Meios e Recursos do PMEPC 

Fonte: PMEPC 

10.2. Parque Empresarial do Casarão 

De seguida elencam-se os meios e recursos referentes especificamente ao Parque Empresarial do 

Casarão. Esta lista deverá ser atualizada de acordo com a revisão do Plano de Emergência e Proteção 

Civil e do Presente Plano. 
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65 PARTE IV – SEGUIMENTO E CONTROLO DO PLANO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE 
ACIDENTES TECNOLÓGICOS 

 

11. Atualização do PPMAT 

O presente Plano deverá ter revisão ordinária trienalmente e preferencialmente de forma articulada com o 

PMEPC-Águeda. 

Exceções a ser avaliadas pelo GGR incluem: 

 Revisão do PMEPC-Águeda; 

 Alterações substanciais à envolvente e caracterização física do PEC que possam induzir ou 

aumentar substancialmente os Riscos identificados; 

 Entrada de operadores e instalações passíveis de aumentar ou criar novos riscos não previstos na 

versão atual do Plano (ex. Indústrias no âmbito da Diretiva Seveso); 

 Catástrofes, terrorismo e outras alterações à ordem nacional ou mundial que o justifiquem. 

Abaixo, no quadro 22, é possível observar a ficha que deverá ser utilizada para as revisões do PPMAT, e 

que neste momento não tem qualquer atualização, já que estamos perante a elaboração do 1º plano. 

 

Versão 
Tipo de Alteração 

(ordinária/extraordinária) 
Data da Alteração Emissão de Pareceres 

Autoridade 

que realizou 

aprovação 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

Quadro 22 – Lista de Controlo de Atualizações 

 

12. Atualização dos Graus de Risco e Controlo das Medidas de Prevenção e Mitigação 

No presente Capítulo deverá proceder-se à atualização do grau de risco e as suas consequências para as 

medidas de Prevenção e Mitigação a Aplicar. Posteriormente, deverá fazer-se o resumo das medidas 

previstas do Plano, medidas já implementadas e o Planeamento das medidas por implementar. 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

66 

66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

67 

67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

68 

68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

ANEXO I 
 

 
 
 

69 

69 13. Notas Finais 

O presente Plano constitui-se como um elemento chave para a gestão de riscos tecnológicos do Parque 

Empresarial do Casarão sendo, não só uma peça fundamental para cumprimento do previsto em sede da 

Monitorização da Avaliação Ambiental Estratégica do Parque, assim como um elemento fundamental na 

gestão do mesmo. 

A implementação deste plano será fulcral para garantir a segurança de pessoas e bens, e para garantir 

igualmente um impacte mais reduzido sobre a componente ambiental em caso de acidente. Está 

devidamente articulado com o PMEPC de Águeda, sendo uma peça que se articula com o mesmo. 
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