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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente documento corresponde ao Resumo Não Técnico (RNT) do Relatório Ambiental (RA) 
do processo de revisão e ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão – 
Águeda (PEC-Águeda), do qual faz parte integrante. Este RNT tem como objetivo divulgar, de 
forma sucinta, as questões definidas e avaliadas no relatório ambiental, de acordo com o previsto 
no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
58/2011, de 4 de maio, com vista a avaliar eventuais efeitos no ambiente, provenientes da 
execução da revisão e ampliação do Plano de Pormenor (PP) do PEC-Águeda, propondo, caso 
se revele necessário, medidas de minimização no sentido de controlar os eventuais efeitos 
negativos, com o objetivo de assegurar a integração das questões associadas ao ambiente e à 
sustentabilidade. 
O RA foi antecedido de um Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (RFCD)1, disponibilizado 
para parecer às entidades com responsabilidades ambientais específicas, e sobre o qual foram 
emitidos os pareceres constantes no anexo 1 do RA, tendo sido as diversas questões levantadas, 
devidamente ponderadas e aprofundadas no âmbito da elaboração do RA de que o presente 
documento é o RNT, correspondendo assim à 2ª fase do processo de Avaliação Ambiental 
(Estratégica) – AAE. Os fatores de avaliação definidos no âmbito do RFCD e do RA consistem nas 
temáticas sobre as quais serão analisadas as repercussões da execução do Plano, tendo sido 
definidos os seguintes: Desenvolvimento Económico e Tecnológico, Competitividade, 
Ordenamento e Qualificação do Território, Emprego e Qualidade Ambiental. 
Com base nos referidos fatores de avaliação foi efetuada a análise da situação atual e a previsão 
da evolução sem aplicação da revisão e ampliação do PP e ainda quais os efeitos esperados 
quando aplicado o Plano. Para finalizar foram definidas as recomendações que deverão ser 
consideradas para que se possam atingir os objetivos ambientais e de sustentabilidade e as 
propostas de medidas de controlo e minimização que permitirão criar condições para 
acompanhamento da implementação deste Plano. 
Neste contexto, irão ser destacados no presente documento os pontos fundamentais do RA, 
apresentando-se no quadro seguinte as principais fases desta AAE que, uma vez concluída a 
elaboração do RA e correspondente RNT, serão disponibilizadas para consultas às entidades 
apresentadas, bem como ao público geral. 
 
 

                                                      
1O RFCD corresponde à 1ª fase da AAE e nele são definidos os fatores de avaliação (críticos) a ter em consideração no 
decurso da AAE e da implementação e gestão da revisão e ampliação do PP do PEC-Águeda. Estes fatores resultam da 
convergência entre os principais objetivos e do respetivo Quadro de Referência Estratégico. 
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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 

 
 
2. OBJETIVOS  
 
O objetivo desta AAE está relacionado com a proposta de revisão e ampliação do Plano de 
Pormenor (PP) do PEC-Águeda, a qual se tornou necessária tendo em conta o elevado grau de 
comprometimento dos lotes atualmente disponíveis do PEC-Águeda, assim como a necessidade 
de manter a atual dinâmica de crescimento do ponto de vista do investimento industrial e 
desenvolvimento socioeconómico do concelho. 
A 1ª fase do Parque Empresarial do Casarão (materializada através do primeiro PP elaborado 
em 2010) ocupa apenas uma pequena parte da área de Espaço de Atividades Económicas 
constante do Plano Diretor de Águeda (PDM), pelo que a presente proposta de revisão e 
ampliação tem em vista englobar a totalidade dessa área, passando o mesmo de cerca de 75 
ha para os 164 ha, conforme é possível observar na figura 1. 
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Figura 1 | Extrato da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Águeda 

(Fonte: PDM Águeda - Revisão, 2012) 
 

Ora, esta revisão e ampliação do PP do PEC-Águeda teve como principais objetivos:  
 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; 

 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; 

 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; 

 Efetuar a alteração por adaptação do Plano de Pormenor ao Plano Diretor Municipal 
em vigor. 
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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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3. FATORES DE AVALIAÇÃO 
 
O ajustamento dos objetivos da revisão e ampliação do Plano do Parque com os instrumentos 
definidos no QRE - Quadro de Referência Estratégico2, a par com a respetiva articulação com 
as QAS – Questões Ambientais e de Sustentabilidade3, 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: 
 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TECNOLÓGICO – avaliar 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, com 
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. 
COMPETITIVIDADE – Importa avaliar a forma como a ampliação do Parque irá continuar a 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. 
ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO – neste fator deverá ser 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. 
Será importante ainda compreender de que forma é que a ampliação irá contribuir para a 
estruturação em termos industriais do concelho, nomeadamente das outras áreas sujeitas a 
ação direta ou indireta das unidades industriais, bem como dos espaços urbanos do município. 
Acresce perceber ainda 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 – importa analisar a diminuição do desemprego, resultante da criação de novos 
postos de trabalho no PEC-Águeda, bem como a melhoria da qualificação dos trabalhadores 
originada pela dinâmica criada no Parque, com o aumento das sinergias entre as entidades 
formativas e as empresas. 

                                                      
2 O QRE cria 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.  
3 Biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, solo, água, atmosfera, fatores climáticos, bens materiais, 
património cultural e paisagem. 
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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. 
 
 

4. SITUAÇÃO ATUAL E TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM PLANO 
 
Com base nos fatores de avaliação expostos anteriormente irá ser analisada de seguida a 
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.  
4.1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TECNOLÓGICO  
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 (figura 3), 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 | Número total de empresas em Águeda, 2008-2014 (Fonte: INE) 
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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 CITNM4, que permitira a difusão de know-How e 
tecnologia pelas empresas do PEC e do concelho. De referir que algumas das empresas já 
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 outras ações de dinamização do tecido empresarial, como o 
caso das missões empresariais, entre outras. 

                                                      
4 CITNM – Centro de Inovação e Tecnologia N. Mahalingam, surge da vontade da Sakthi Portugal SP21, SA, e tem o 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. 
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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. 
 
4.2. COMPETITIVIDADE 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 | VAB – Valor Acrescentado Bruto no concelho de Águeda, em milhões de euros  

(Fonte: INE, 2016) 
 
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.  
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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, 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. 
 
5.3. ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO  
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 a criação do PEC-
Águeda, têm ajudado a ordenar o território, criando um espaço dedicado especificamente à 
instalação de empresas, evitando a sua proliferação em áreas onde possam surgir conflitos com 
a população, com riscos para a mesma (como sucedia no passado).  
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 não ampliação irá limitar a deslocalização 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 consequente 
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  
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 imprevistos, 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 a aumentar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5|Taxa de desemprego (fonte: INE) 
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Verifica-se, cumulativamente, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 | Média anual de ofertas de emprego recebidas e colocações efetuadas pelo IEFP (até novembro de 2016) (Fonte: 

IEFP 2016) 
 
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, o que geraria novas oportunidades de negócio, não contribuindo igualmente para 
a qualificação da população em geral. 
 
5.5. QUALIDADE AMBIENTAL 
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 impato, nomeadamente em termos da 
qualidade do ar, da água ou até mesmo do ruído. Na realidade, verifica-se atualmente uma 
evolução relativamente ao passado industrial, embora ainda hoje existam unidades industriais a 
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laborar que necessitam de ser modernizadas, de 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. Assim, e como já é percetível pela análise 
dos indicadores no que diz respeito ao ar, água e ruído, referentes à construção da 1ª fase do 
PEC-Águeda, verifica-se que tem sido possível manter uma boa qualidade ambiental no PEC-
Águeda, garantindo os parâmetros previstos na legislação em vigor.  
Das análises à qualidade da água das escorrências superficiais na área do PEC efetuadas em 
dezembro de 2016 com recolha de amostras no reservatório existente e na descarga para o 
meio recetor verificou-se que no primeiro local e de tendo em conta os critérios definidos para a 
classificação de acordo com as caraterísticas de qualidade para usos múltiplos, constatou-se 
que a água proveniente do reservatório possui um estado de “Boa” e no meio recetor os valores 
indicam a qualidade “Razoável”, o que poderá dever-se ao facto de a água existente se 
encontrar estagnada. Relativamente à qualidade do ar verifica-se que, também em dezembro 
de 2016 e nas localidades do Candam e Alvarim, nas proximidades do PEC, que o índice de 
qualidade do ar para os presentes indicadores foi o seguinte: 

 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. 

No que diz respeito ao ruído verificou-se que, dos 4 pontos amostrados na proximidade do PEC 
apenas na Estrada do Casarão, na Borralha, junto à EM6005-1, se verificou que os valores 
medidos cumprem os valores legalmente definidos para as “zonas mistas”, importando referir 
que já nos estudos realizados no ano de 2009, assim sucedia, o que demonstra que o PEC-
Águeda não tem tido impactos significativos a este nível. 
Quanto aos valores naturais em presença na área de ampliação do Parque verifica-se que não 
existem valores naturais significativos no local, quer do ponto de vista da flora (composta 
sobretudo por povoamentos de eucalipto) como do ponto da fauna, a qual não apresenta 
nenhuma espécie protegida no local, nem alvo de relevo pela sua dimensão ou importância do 
ponto de vista do equilíbrio ecológico. 
Assim, é expectável que com a revisão e ampliação do PEC-Águeda, se possam deslocalizar 
para este espaço empresas que estão no interior do tecido urbano, que possuam instalações 
antigas que, ao executar novas instalações e se instalarem nesta área, irão melhorar as suas 
condições de funcionamento, e claro está a sua pegada ecológica e o ambiente em geral. 
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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 
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. 
 
5. 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 revisão e ampliação do Plano de Pormenor, 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 SWOT5, a qual aplicamos a cada um dos Fatores 
de Avaliação definidos no âmbito da presente AAE. 
 
5.1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TECNOLÓGICO  
IMPACTOS POSITIVOS E OPORTUNIDADES 
Relativamente a este fator, é percetível a importância que a revisão e 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 carácter internacional, que ajudaram o concelho 

                                                      
5 Análise SWOT (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou 
análise de ambiente), sendo usada como base para gestão e planeamento estratégico, podendo, devido à sua 
simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário. 
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aumentar o VAB das empresas, e simultaneamente, a aumentar na cadeia de valor os produtos 
produzidos no concelho.  
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. 
 
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-Águeda, 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. Podemos assim dizer que os constrangimentos e impactos 
negativos são diminutos, comparados com as mais-valias resultantes da ampliação do PEC-
Águeda. 
 
5.2. COMPETITIVIDADE 
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, 
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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. 
 
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 
um determinado tipo de efeito borboleta que este tipo de eventos tende a gerar no tecido 
empresarial. 
 
5.3. ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 
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-se 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.  
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, tenham sustentabilidade económica, que doutra forma poderiam não alcançar. Tal 
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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. 
 
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. 
 
5.4. EMPREGO 
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 
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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 ser 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, 
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. 
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. 
 
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 instalar-se em 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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5.5. QUALIDADE AMBIENTAL 
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 menor qualidade do ar.  
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 final, algo mais difícil de controlar quando comparado com as 
situações de disseminação industrial existentes no concelho. 
Por outro lado, a revisão e 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. 
 
IMPACTOS NEGATIVOS/CONSTRANGIMENTOS 
A revisão e ampliação do PEC-Águeda terá sempre, obviamente, impactos para a qualidade 
ambiental, pelo fato 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 significativo. 
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. 
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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. 
 
6. 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. 
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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.  
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.   
 
7. 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. 
RECOMENDAÇÕES AO NÍVEL DO 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; 
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 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-Águeda; 

 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. 

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; 
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 Manter atualizado e implementar o Plano de Prevenção e Mitigação de Acidentes 
Tecnológico do PEC. 

 
8. 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 junho6. 
Para a monitorização da implementação do Plano, são identificados no quadro 2 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.  
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. 
                                                       
6 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 2 | Medidas de controlo para monitorização7 

 
9. SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
                                                      
7 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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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, com 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, revisão e 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 
significativos 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 
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 3). 
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.  
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Fator de Avaliação  Critérios / Temas Evolução8 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 3 | Síntese da Avaliação Estratégica do Plano  
 
Resumindo, considera-se que a revisão e 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, por forma a que se constitua como uma solução sustentável no tempo e 
que seja um elemento equilibrador dos ecossistemas humano e ambiental. 

                                                      
8 É considerado o efeito sobre o território concelhio. 


