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1. ENQUADRAMENTO E ÂMBITO DOS PARECERES APRESENTADOS 
 
No âmbito dos procedimentos subjacentes à Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor (PP) 
do Parque Empresarial do Casarão (adiante designado por Ampliação do PEC), e de acordo 
com o estipulado no n.º 3 do artigo 86.º do RJIGT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 
de maio, e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 04 de maio, a Autarquia de Águeda, enquanto 
entidade promotora do processo de Ampliação do PEC, remeteu à Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) a proposta de Plano de Pormenor e o Relatório 
Ambiental (RA), entidade que, por sua vez, remeteu às entidades representativas dos interesses 
a ponderar e das entidades com responsabilidades ambientais específicas para realização da 
Conferência Procedimental, conforme o n.º 4 do artigo 86.º do RJIGT. No caso, as entidades 
envolvidas foram: 

 ARSC – Administração Regional de Saúde do Centro 
 APA / ARHC – Agência Portuguesa do Ambiente / Administração da Região Hidrográfica do Centro 
 ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil 
 ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 
 CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
 DRAPC – Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
 DGT – Direção Geral do Território 
 EDP – Distribuição Energia 
 ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
 IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação. 

Neste âmbito, realizou-se a 09 de março de 2017 a Conferência Procedimental (CP) onde se 
reuniram as posições de todas as entidades acima mencionadas, sendo que não 
compareceram à reunião a DGT (que anteriormente havia já remetido parecer), a EDP –
Distribuição de Energia e o IAPMEI, não tendo estas emitido igualmente parecer por escrito no 
prazo previsto na legislação em vigor. Conforme o n.º 3 do artigo 84.º, por remissão do n.º 3 do 
artigo 86.º, ambos do RJIGT, por não comparecerem à reunião nem manifestarem posição até à 
data da CP, considerou-se que nada têm a opor à proposta do PP apresentada.  
Da Conferência Procedimental resultou a ata constante no Anexo 1 (ata da CP), tendo a 
CCDRC sintetizado posteriormente as questões de legalidade e cumprimento de 
regulamentação aplicável, bem como a compatibilidade com os planos e programas territoriais 
existentes, os quais foram vertidos no parecer final (Anexo 2), de acordo com o artigo 85.º do 
RJIGT. Assim, apresentam-se de seguida os quadros resumo com a ponderação efetuada pela 
Autarquia sobre os pareceres e observações emitidos. Foi ainda realizada a 04 de abril de 2017, 
na CCDRC, uma reunião de concertação com a APA/ARHC, por forma a esgrimir as questões 
constantes no parecer desta entidade e cuja ata se encontra constante no Anexo 3. 
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2. PONDERAÇÃO SOBRE OS PARECERES 
 
Entidade ARSC – Administração Regional de Saúde do Centro  
Posição da entidade Parecer favorável, com recomendações 
 

Observação 1 
Nível de Ruído na Estrada do Casarão – Borralha, junto à estrada 605-1, com expectável ultrapassagem 
dos limites de ruído definidos   
Ponderação da Autarquia 
Relativamente a esta questão, e tal como foi referido na Conferência Procedimental, existe apenas um 
ponto onde os níveis de ruído estão perto dos limites previstos na legislação em vigor, mormente, na 
E.M.605-1, identificado como ponto 1 no Relatório Ambiental (figura 63), o qual se encontra fora da área 
do Plano. Contudo, importa desde logo referir que esses limites aos quais se refere o parecer foram 
medidos em dezembro de 2016, e ainda assim registam melhorias relativamente aos valores constantes no 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)  elaborado para a 1ª fase do PP do PEC, onde eram mais elevados, o 
que demonstrou uma melhoria. 
Contudo, é expectável que, com o aumento de circulação viária (ligeiros e pesados) para o PEC, esta 
situação se possa vir a agravar, já que este tráfego se vai somar ao que já hoje aí circula em direção à 
zona nascente do concelho, mormente Belazaima do Chão, Agadão, etc. 
No entanto, a redução dos níveis de ruído, caso os mesmos ultrapassem o normativo legal, terá que ser 
feita com base em Planos de Redução de Ruído previstos na legislação em vigor a aplicar à EM605-1, e 
não ao Plano de Pormenor em si, pelo que esta consideração não tem aplicabilidade direta no Plano. 
De mencionar que, em sede do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, que virá a suceder 
com a elaboração do Projeto de Execução do Loteamento do PEC, será feita uma nova aferição sobre 
esta situação e serão definidas aí medidas, caso necessário, para diminuição dos níveis de ruído. 
A recomendação, por ser isso mesmo, uma mera recomendação, não se aplica neste momento à fase 
em que o Plano se encontra. 
 

Observação 2 
Abandono e não requalificação das unidades industriais deslocalizadas – focos de perigo (acidentes, 
saúde pública e segurança)  
Ponderação da Autarquia 
Esta questão não está relacionada diretamente com o Plano de Pormenor, nem pode ser considerada 
com um obstáculo à sua concretização, tanto mais que dirá respeito a situações que estão fora da área 
do PP objeto de parecer. 
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Contudo, importa salientar que o Plano Diretor Municipal (PDM) tem regras no seu artigo 68º que têm em 
consideração estas questões, uma vez que referem a possibilidade de os terrenos de onde as empresas se 
deslocalizam para áreas empresariais (Espaços de Atividades Económicas) possam beneficiar de uma 
aumento da capacidade construtiva que poderá ir até aos 2 pisos acima do permitido para a categoria 
de espaço em questão. 
Assim sendo, considera-se que a questão colocada encontra resposta em sede do PDM do ponto de vista 
do ordenamento do território. Cumulativamente, a autarquia tem vindo a fazer o levantamento das 
construções devolutas com a finalidade de, com base nos incentivos fiscais municipais, incentivar os 
proprietários a valorizar, recuperar ou vender os imóveis devolutos/degradados.  
Face ao referido, a recomendação não encontra lugar no Plano propriamente dito, mas sim noutros 
instrumentos e ferramentas de gestão autárquica. 
 

Observação 3 
Aumento do tráfego rodoviário, em volta do Parque Empresarial (PEC) e vias de acesso – circulação em 
segurança 
Ponderação da Autarquia 
A questão colocada após explicação na Conferência Procedimental por parte do representante da ARSC, 
diz respeito, em concreto, aos possíveis acidentes rodoviários que poderão surgir fruto do aumento do trânsito 
para o PEC, nomeadamente em termos de veículos pesados. 
Importa, antes de mais, referir que a via que dá acesso ao PEC já hoje regista uma circulação acentuada ao 
nível rodoviário e de veículos pesados, pois a mesma passa no interior do Espaço de Atividades Económicas, 
designado EN1-Sul e, como tal, já aí circula um grande volume de veículos pesados, assim como ligeiros quer 
de trabalhadores das unidades instaladas, quer dos que se deslocam para interior do concelho.  
De referir que a via em causa apresenta até ao PEC velocidades de circulação média/baixa, o que desde 
logo ajuda a evitar, ou pelo menos minimizar, danos graves em pessoas e bens em caso de acidente. Ainda 
assim, e reconhecendo-se o aumento de trânsito expectável, poderá vir a ser necessário que venham a ser 
tomadas medidas para redução da velocidade nessa mesma via, as quais, contudo, caem fora da área do 
PP e, como tal, não podem aqui ser consideradas. 
Quanto às vias de acesso ao Parque, efetivamente  esta questão já está respondida no âmbito do desenho 
urbano do mesmo, pois na primeira fase o PEC apenas tinha uma via de acesso (a qual vai agora ser alvo de 
requalificação para melhorar o seu perfil), e passa agora a ter duas vias de acesso, com o facto de a 
estrutura viária do Plano se ligar à EM605, que efetua a ligação a Alvarim. Assim sendo, diminui-se 
consideravelmente o volume de tráfego de entrada e saída no PEC apenas pela via atualmente em 
funcionamento, reduzindo assim pontos de congestionamento e conflito de trânsito, o que melhorará 
substancialmente a segurança no acesso ao PEC. 
Assim sendo, considera-se que a questão colocada está respondida pelo Plano no que diz respeito às vias de 
acesso, sendo que, em termos de segurança rodoviária, essa é uma questão que se encontra fora do foro 
de elaboração do PP e, como tal, deve ser tratada em paralelo com o mesmo.  
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Observação 4 
Acidentes Tecnológicos e Aumento das emissões de gases – monitorização da qualidade do ar 
Ponderação da Autarquia 
Quanto a esta questão, e tal como explicitado na CP, o Plano de Pormenor já contempla um Plano de 
Riscos Tecnológicos para o PEC, o qual prevê os principais riscos a ter em consideração no PEC, e que se 
mantêm para a segunda fase do Parque, isto é, para a ampliação agora prevista, pelo que se considera 
que a questão está já respondida (Anexo 4 do Relatório Ambiental). 
Quanto ao aumento da emissão de gases, e tal como assumido no plano, qualquer atividade humana 
implica a sua emissão, pelo que obviamente essa situação irá verificar-se. No entanto, as empresas do PEC 
estão obrigadas a cumprir a legislação em vigor a este nível, não podendo o plano ser mais restritivo que 
a lei geral. Cumulativamente, e tal como pode ser observado no âmbito do Relatório Ambiental, Águeda 
é já um concelho com níveis de emissão de gases consideráveis pela industrial existente, pelo que o 
impacto cumulativo das emissões de gases do PEC será pouco significativo.  
De referir ainda que a qualidade do ar é um dos indicadores que é obrigatório monitorizar anualmente no 
PEC, sendo que tal foi efetuada, ao abrigo da monitorização da Declaração Ambiental, em dezembro de 
2016, com indicadores que demonstram a boa qualidade de ar existente (Anexo 3 do Relatório 
Ambiental), sendo que estes continuarão a ser monitorizados para garantir tal qualidade. 
Importa também acrescentar que a autarquia está a desenvolver um projeto de inserção de sensores 
para monitorização permanente no PEC da qualidade do ar, e que irão monitorizar os principais gases em 
termos de emissões gasosas (CO, NO2, CO2 e PM10 ). 
Assim sendo, considera-se que esta situação já está prevista no âmbito da revisão e ampliação do Plano 
de Pormenor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL   ABRIL DE 2017   5

Entidade APA / ARHC – Agência Portuguesa do Ambiente / Administração da Região Hidrográfica do Centro 

Posição da entidade Parecer favorável condicionado 
 

Observação 1 
“Este plano ocupa uma área total de 164,01ha. O índice de impermeabilização permitido nas parcelas é 
87%.” 
Ponderação da Autarquia 
Sobre esta matéria, importa esclarecer que o índice em causa apenas diz respeito às parcelas e que a sua 
leitura não pode ser indiferenciada do resto da área do Plano. Efetivamente, a área do Plano é de 164 ha. 
Contudo, desses 164 ha, cerca de 61,5 ha correspondem a espaços verdes permeáveis, sendo que se 
devem ainda que acrescentar os 10,66 ha que resultam da obrigatoriedade de cada lote ter área uma 
área permeável de 13%. Assim, o valor de área permeável é de 71,5 ha, o que perfaz cerca de 44% do 
total da área do Plano de Pormenor, valor esse que pode ainda aumentar, caso as empresas não 
ocupem a totalidade da área do lotes, ou os passeios sejam executados em materiais permeáveis. Estas 
considerações, embora colocadas de forma diferente, estão constantes nas páginas 50 e seguintes do 
Relatório do Plano. Refira-se que, no Plano é mencionado que “as áreas de circulação terão que 
apresentar materiais permeáveis como a gravilha e/ou terraway, entre outros, garantindo ao máximo a 
permeabilidade no solo”. Contudo, sendo apenas uma consideração, nada temos a referir sobre este 
aspeto. 
 

Observação 2 
“O Relatório Ambiental (RA) refere que no local de implantação do PP há duas linhas de águas sazonais, 
uma do lado sul e outra do lado este do PP. A linha de água do lado sul é descrita como sendo 
praticamente impercetível no terreno, não sendo vislumbrável no levantamento aerofotogramético 
efetuado à escala de 1/10000.” 
Ponderação da Autarquia 
Existem efetivamente duas linhas de água que são sazonais, sendo que se observa na cartografia 1/10.000 
que a a linha a sul até surge fora da área do plano. Contudo, sendo apenas uma consideração, nada 
temos a referir sobre este aspeto. 
 
 

Observações 3 e 4 
“As peças desenhadas apresentam um espelho de água do lado oeste do plano. O relatório do plano e o 
RA referem-se a este espaço como lago, sendo referido no relatório do plano que este terá uma área de 
cerca de 18532m2, não sendo referida a sua capacidade.” 
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“O relatório do plano refere que se fará o (re)aproveitamento eficaz das águas das chuvas e residuais, 
não tendo sido apresentado o balanço de água (e respetivo estudo da drenagem das águas pluviais) 
que se prevê resultar da impermeabilização da ampliação do PP, assim como não são referidos os 
eventuais fenómenos de inundações, de erosão e/ou de sedimentação que possam ocorrer a jusante da 
área do plano. Assim, solicita-se esclarecimento sobre o que se pretende efetivamente atingir com o lago, 
isto é se, se pretende armazenar toda a água da chuva resultante das impermeabilizações, armazenar 
apenas parte das águas pluviais (para rega/rede de incêndios) e amortecem os picos de caudal pluvial, 
ou apenas amortecer os referidos picos. Caso seja uma destas últimas situações, deve ser referido onde se 
fará a descarga desta água.” 
Ponderação da Autarquia 
Relativamente a esta questão, importa referir que o lago terá uma capacidade de aproximadamente de 
37.064 m3, com cerca de 2 m de profundidade média, aos quais deverão somar os 15.000 l do depósito de 
captação de águas pluviais/superficiais, sendo que as águas aí acumuladas resultam apenas da 
captação das águas pluviais. A bacia de retenção terá como principal função o amortecimento dos 
picos de caudal, sendo que servirá cumulativamente para apoio à rede de rega secundária prevista no 
Parque e que irá ajudar a regar os espaços verdes existentes, sobretudo fora do período estival. Quanto à 
rede secundária de rega e à agua utilizada nesta, importa clarificar que primeiro será utilizada a água do 
lago/bacia de retenção e só depois, em caso de necessidade, a água da rede para consumo humano. 
Quanto à descarga das águas da bacia de retenção, as mesmas serão enviadas para a Ribeira da 
Borralheira, sendo que no RA é acrescentada a devida referência (paginas 90 e 91). 
Importa ainda referir que de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente da alínea d) do nº 4 do 
artigo 107º do RJIGT, o Plano de Pormenor deve apenas no seu conteúdo documental prever os traçados 
das infraestruturas e não um estudo pormenorizado de drenagem das águas pluviais, sendo que o mesmo 
será efetuado na fase subsequente de Projeto de Execução e procedimento de AIA. 
 

Observação 4.A 
“Assim, solicita-se esclarecimento sobre o que se pretende efetivamente atingir com o lago, isto é se, se 
pretende armazenar toda a água da chuva resultante das impermeabilizações, armazenar apenas parte 
das águas pluviais (para rega/rede de incêndios) e amortecem os picos de caudal pluvial, ou apenas 
amortecer os referidos picos. Caso seja uma destas últimas situações, deve ser referido onde se fará a 
descarga desta água.” 
Ponderação da Autarquia 
Esta situação foi respondida no ponto anterior, sendo ainda que se incorporou no relatório do Plano 
informação mais detalhada sobre o lago/bacia de retenção, de acordo com a seguinte redação: “Uma 
bacia de retenção, servindo de apoio à rede de águas pluviais existente, o que desde logo será uma 
mais-valia em termos de gestão das águas pluviais do PEC, prevendo-se uma profundidade média de 2 m 
para o lago, este terá uma capacidade de encaixe de cerca de 37.000 m3 de água (valor que será 
aferido em termos do futuro projeto de execução do Parque, e analisado em pormenor em termos de 



 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL   ABRIL DE 2017   7

impactos na Avaliação Impacte Ambiental subsequente). De referir que a mesma terá no âmbito da 
gestão das águas pluviais, uma função de amortecimento de picos de caudal e de apoio à rede 
secundária de rega do parque” (Página 47 do Relatório do Plano). 
 

Observação 5 
“Como os impactes ambientais associados à alteração do binómio escorrência superficial / infiltração de 
água no terreno não foram apresentados, solicita-se a sua apresentação.” 
Ponderação da Autarquia 
Sobre este assunto, e uma vez que o mesmo se enquadra numa prespetiva associada ao subsequente 
projeto de execução das Infraestruturas do Plano, o estudo solicitado será apresentado aquando da 
elaboração do EIA subsequente, no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 
 

Observação 6 
“O RA recomenda que o PEC tenha um consumo sustentável da água. Dado que este plano se encontra 
em fase avançada, deverão ser apresentados objetivos a atingir e indicar as medidas a adotar para tal. O 
RA recomenda ainda a gestão sustentável dos espaços verdes, pela aplicação de boas práticas, assim 
como dar continuidade à adoção de redes secundárias de rega. Solicita-se informação sobre as 
origens/qualidade da água a utilizar na rega e sobre as funções a desempenhar pelas redes secundárias 
de rega.” 
Ponderação da Autarquia 
Tal como referido na conferência procedimental e na reunião de concertação, no que se refere à origem 
da água para a rega, a água a utilizar será a que a que se encontrar armazenada no reservatório 
existente no Parque, assim como no lago/bacia de retenção, sendo água pluvial não tratada (embora o 
reservatório tenha um filtro de areias e hidrocarbonetos), cujos resultados da qualidade da água estão 
constantes no quadro 48 da página 90 do RA. Por outro lado, quando não existirem águas no reservatório 
e no lago, será utilizada a água da rede pública para tal, caso seja necessário, já que a vegetação a 
adotar será resiliente e com baixa necessidade de água nos períodos mais secos do ano. Esta situação 
será aferida com maior rigor aquando da elaboração do EIA do Plano.  
 
 

Observação 7 
“Para os esgotos resultantes da área em análise deve ser referido o tratamento a que estes efluentes vão 
ser sujeitos e indicada a estimativa da qualidade do seu tratamento.” 
Ponderação da Autarquia 
Importa informar que o Parque está ligado ao sistema intermunicipal da AdRA (Águas da Região de 
Aveiro), sendo que os efluentes serão encaminhados para as zonas de tratamento desta entidade e o 
tratamento é efetuado por esta, já que a rede está concessionada à mesma, sendo que essa entidade é 
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obrigada a cumprir a legislação em vigor, pelo que a este nível a autarquia nada mais poderá introduzir 
no RA. De mencionar ainda que, no âmbito do quadro de monitorização e seguimento, está constante 
um critério de avaliação da qualidade das águas residuais domésticas à saída do parque (quadro 55, 
página 119 do RA), pelo que esta situação está já acautelada. 
 

Observação 8 
“O RA refere o plano RH, que se desconhece o que seja. Presume-se que se pretendesse referir-se ao 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) – PGBH(RH4). Se esta 
interpretação estiver correta solicita-se a sua correção.” 
Ponderação da Autarquia 
Efetivamente existe um lapso na designação do RH4, o qual já se encontra corrigido, no RA. 
 

Observação 9 
“Apesar de o PNUEA, PENSAAR e PNA terem sido referidos no QRE, contata-se que o teor destes não foi 
integrado neste PP. Deste modo, no RA deverá ser efetuada a caraterização da situação existente na 
área do PP e a sua comparação com os objetivos previstos, nos instrumentos de gestão hierarquicamente 
superiores, anteriormente mencionados (PNUEA, PENSAAR e PNA), de modo a planear as intervenções a 
efetuar ao longo da vigência deste PP.” 
Ponderação da Autarquia 
Tal como expresso na CP e na reunião de concertação, o município manifestou as suas dúvidas sobre a 
questão colocada pela APA/ARHC, já que se demonstrou nas reuniões referidas, através dos quadros de 
cruzamento entre os objetivos/termos de referência do PP e os objetivos dos planos mencionados, que a 
sua ligação era relativamente fraca. Contudo, independentemente desta situação e por se considerar 
que a temática em causa é importante, inseriram-se no relatório os quadros de cruzamento solicitados, 
sendo que as preocupações desses planos foram tidas em conta na elaboração do Plano, e que a 
monitorização será efetuada utilizando parcialmente os indicadores sugeridos pela ARHC (páginas 31 e 32 
do RA). 
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Observação 10 
“Os indicadores devem ser claros (não suscetíveis de várias interpretações), mensuráveis, ser indicada a 
respetiva métrica e estar de acordo com os objetivos a atingir. Os indicadores apresentados para o ciclo 
hidrológico da água não reúnem as características atrás mencionadas, recomendando-se a sua 
substituição por outros, do tipo dos seguintes: 
- Percentagem no número total de análises realizadas à água para consumo público, cujos resultados 
estejam em conformidade com a legislação. 
- Percentagem de perdas reais de água pelo sistema de abastecimento público. 
- Percentagem da população equivalente servida por sistema público de drenagem e tratamento de 
esgotos que assegura o cumprimento da legislação em termos das descargas 8de acordo com os títulos 
de utilização do domínio hídrico). 
- Percentagem de água (residual tratada ____%, bruta ____%, consumo humano ____%) usada na rega dos 
espaços públicos. 
- Percentagem de subprodutos (lamas e águas residuais) das ETAR valorizados. 
- Percentagem de águas pluviais e de infiltração afluente ao sistema de drenagem de água residual.  
Estes indicadores também deverão ser adotados no plano de seguimento.” 
Ponderação da Autarquia 
Analisadas as propostas de indicadores da APA/ARHC, considerou-se que fariam sentido ser inseridos no 
quadro de monitorização e seguimento os seguintes indicadores (página 119 do RA): 
 Percentagem do número total de análises realizadas à água para consumo público, cujos resultados 

estejam em conformidade com a legislação; 
 Percentagem de perdas reais de água pelo sistema de abastecimento público; 
 Percentagem da população equivalente servida por sistema público de drenagem e tratamento de 

esgotos que assegura o cumprimento da legislação em termos das descargas (de acordo com os 
títulos de utilização do domínio hídrico); 

 Percentagem de água (residual tratada _____%, bruta ____%, consumo humano ____%) usada na rega 
dos espaços públicos. 

 
 

Observação 11 
“As áreas dos parques de estacionamento deverão ser preferencialmente permeáveis à água pluvial. No 
entanto quando se preveja que nestas áreas a qualidade da água se degrada, em resultado da 
atividade desenvolvida, estas áreas devem ser impermeabilizadas de modo a evitar que a sua infiltração 
degrade as águas subterrâneas e/ou superficiais. Antes de descarregadas, no meio natural, estas águas 
devem ser submetidas a tratamento adequado à natureza da contaminação. 
No seguimento do artigo 18.º do regulamento considera-se que deve ser introduzido um artigo onde se 
prevejam mecanismos de promoção da infiltração das águas pluviais, tais como, modelação do terreno 
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que facilite a infiltração nas zonas verdes, construção de trincheiras de infiltração associadas a áreas 
impermeabilizadas, adoção de materiais permeáveis nos passeios, praças, ciclovias, parques de 
estacionamento, etc.”  
Ponderação da Autarquia 
Relativamente a estas situações, e porque a mesmas têm do ponto de vista ambiental impactes 
importantes, considerou-se válida a recomendação da APA/ARHC, tendo-se alterado a redação do artº 
18º do regulamento do Plano e que terá a seguinte redação: “Na fase de projeto de execução, as 
empresas devem privilegiar a implementação de mecanismos de promoção da infiltração das águas 
pluviais, tais como modelação do terreno que facilite a infiltração nas zonas verdes, construção de 
trincheiras de infiltração associadas às áreas impermeabilizadas, adoção de materiais permeáveis nos 
passeios, praças, ciclovias, e/ou parques de estacionamento, em áreas onde não seja previsível o 
derrame de produtos poluentes.” (página 77 do Relatório do Plano). 
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Entidade ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 
Posição da entidade Parecer favorável com recomendações 
 

Observação 1 
“A proposta do PEC deverá enunciar preocupações de articulação com o Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil de Águeda (PMEPC), publicado pela Resolução n.º 39/2015 de Diário da 
República, 2.ª série – N.º 160 – 18 de agosto de 2015), nomeadamente permitindo o reconhecimento das 
áreas afetas a operações de proteção civil constantes do citado Plano. 
Adicionalmente deverá articular-se, relativamente à mesma matéria, com o Plano Distrital de Emergência 
de Proteção Civil de Aveiro (publicado pela Resolução n.º 32/2016 da Comissão Nacional de Proteção 
Civil, Diário da República, 2.ª série – N.º 203 – 21 de outubro de 2016).” 
Ponderação da Autarquia 
Relativamente à observação colocada pela ANPC, e tal como esclarecido na Conferência 
Procedimental, a área associada à Proteção Civil, nomeadamente o Centro de Meios Aéreos (CMA), não 
está localizado na área do Plano de Pormenor, mas sim numa área contígua ao mesmo, não tendo este 
qualquer influência sobre a área do Plano. 
Neste âmbito, importa ainda mencionar que se encontra desenvolvido para o Parque Empresarial do 
Casarão um Plano de Prevenção e Mitigação de Acidentes Tecnológicos, em articulação com o Plano 
Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) do Município o qual, por sua vez, está articulado com 
o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil. No referido plano de prevenção estão devidamente 
identificados os riscos associados a incêndios industriais, acidentes com substâncias perigosas, colapso de 
infraestruturas de distribuição de energia e acidentes com aeronaves, sendo proposta do Município que, 
além da implementação e monitorização contínua do mesmo pelo Gabinete de Gestão de Riscos do 
PEC, que está incluído no serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de Águeda, seja realizada 
trienalmente a revisão do referido Plano, em consonância com os restantes instrumentos da proteção civil. 
Assim sendo, considera-se que esta questão já está respondida em sede dos elementos do Plano.  
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Observação 2 
“No que diz respeito à cartografia, e segundo o Regime Jurídico dos instrumentos de Gestão Territorial, os 
IGT identificam, entre outras, as áreas afetas à proteção civil (Art.º 10.º do RJIGT) e o conjunto dos 
equipamentos, infraestruturas e sistemas que asseguram a segurança e proteção civil (Art.º 11º do RJIGT).  
Neste sentido, parece-nos que o Aeródromo do Casarão, atendendo à sua utilização como Centro de 
Meios Aéreos da ANPC para o combate a incêndios florestais, e encontrando-se como tal referenciado no 
Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Aveiro (publicado pela Resolução n.º 32/2016 da 
Comissão Nacional de Proteção Civil, Diário da República, 2.ª série – N.º 203 – 21 de outubro de 2016), 
deverá ser incluído na Planta de Condicionantes, atendendo a que área de expansão do PEC irá 
abranger parcialmente esta infraestrutura. Neste particular, acresce que as zonas confinantes com os 
aeródromos civis e instalações de apoio à aviação civil estão sujeitas a servidões aeronáuticas, nos termos 
da lei (artigo 11.º da Lei n.º 2078, de 11 de julho de 1955 e legislação complementar). 
As servidões aeronáuticas visam garantir a segurança e eficiência da utilização e funcionamento dos 
aeródromos civis e das instalações de apoio à aviação civil e proteção de pessoas e bens à superfície.” 
Ponderação da Autarquia 
Relativamente a esta questão, verifica-se que a mesma vem no seguimento da anterior, reiterando-se que 
o aeródromo e o CMA se encontram a operar fora da área do PP, não tendo a atual ampliação qualquer 
impacto na área de operação destes meios aéreos e de proteção civil, tanto mais que a mesma se 
desenvolve para norte e para sul/poente do plano atualmente implementado, não abrangendo a área 
afeta ao aeródromo e ao CMA, pelo que a inclusão do mesmo na planta de condicionantes do plano 
não fará sentido. 
Neste âmbito, interessa também mencionar que no desenvolvimento do Plano houve uma preocupação 
na definição dos parâmetros edificatórios para as parcelas, nomeadamente na altura máxima das 
construções, de fazer cumprir o disposto na planta de Ordenamento – Superfícies de Desobstrução do 
PDM de Águeda, relativo às superfícies aeronáuticas, precavendo a ampliação futura do aeródromo para 
a classe 2 da ICAO – International Civil Aviation Organization. 
 

Observação 3 
“Deverá também ser incluído na Planta de Implantação a localização do Centro de Meios Aéreos (CMA) 
da ANPC.” 
Ponderação da Autarquia 
Relativamente a esta questão, e tendo em conta que o CMA não se localiza na área do Plano, ficou 
acordado na Conferência Procedimental a identificação da sua localização nas peças desenhadas do 
plano, mais concretamente na Planta de Localização, sendo este devidamente descriminado na 
legenda. 
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Observação 4 
“Na planta que georreferencia as infraestruturas cariz territorial ou urbana, de desenvolvimento linear e 
áreas técnicas complementares adjacentes, deverão ser identificadas as vias onde há também restrição 
ao Transporte de Matérias Perigosas, se possível e caso existentes. Deverão também ser identificadas as 
vias alternativas de circulação deste tipo de transporte, de modo a que possa ser regulamentada a 
ocupação nas respetivas áreas envolventes, caso existentes e se aplicável.” 
Ponderação da Autarquia 
No âmbito da observação levantada pela ANPC, na Conferência Procedimental foi esclarecido que não 
se prevê que, nas vias afetas ao Plano, possam ter que ser criadas restrições à circulação ou vias afetas 
exclusivamente a transportes de matérias perigosas. 
Sobre esta matéria, importa referir que, no âmbito do Plano de Prevenção e Mitigação de Acidentes 
Tecnológicos, foi efetuado o diagnóstico, a caraterização do risco e propostas medidas de prevenção e 
mitigação destes riscos associados ao transporte de substâncias perigosas, sendo que foram já previstas 
no desenho urbano do Plano algumas medidas que irão permitir, em complemento com a legislação em 
vigor (código da estrada e do regime jurídico e regulamentação nacional do transporte terrestre de 
mercadorias perigosas), minimizar o risco associado a este tipo de transportes.  
Adicionalmente, e conforme previsto no Plano de Prevenção mencionado, será efetuado o inventário e o 
mapeamento tanto de operadores associados a estes transportes, bem como das situações que surjam 
no Parque associadas a matérias perigosas, para que o Serviço Municipal de Proteção Civil, através do 
Serviço de Proteção Civil da Autarquia (Gabinete de Gestão de Riscos), possa atempadamente intervir 
nas áreas de sua competência. Assim sendo, e não se sabendo ainda nesta fase os produtos que irão 
circular no parque, é precoce a restrição de circulação de Transporte de Matérias Perigosas. 
 

Observação 5 
“Deverá ser regulamentada a ocupação das áreas necessárias à concretização dos Planos de 
Emergência de Proteção Civil, nomeadamente zonas para concentração de meios ou de apoio á 
sustentação operacional para as áreas afetas à Proteção Civil, designadamente o já referido CMA, em 
articulação com as condicionantes a assinalar na respetiva Planta (Aeródromo).”  
Ponderação da Autarquia 
Relativamente a esta observação e conforme já exposto anteriormente, não estando o CMA inserido na 
área do PP, esta observação não terá enquadramento no mesmo. 
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Observação 6 
“Capítulo II- SOLO URBANO 
Artigo 9.º (pagina 71) 
Deverá ser assegurado o cumprimento das normas técnicas estabelecidas nos diplomas que 
regulamentam o regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE), designadamente no 
que respeita às condições exteriores de segurança e acessibilidade aos edifícios e à disponibilidade de 
água para o abastecimento dos meios de socorro.” 
Ponderação da Autarquia 
A proposta de alteração regulamentar apresentada vem no sentido de acautelar que os edifícios a surgir 
no Parque possam cumprir a legislação associada à Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE), 
regulamentada em legislação autónoma.  
Neste âmbito, interessa mencionar que tem sido orientação da CCDRC que, nas peças associadas aos 
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), nomeadamente nos respetivos regulamentos, não seja efetuada a 
transcrição da legislação vigente, uma vez que a mesma poderá ser alterada, o que implicaria alterações 
sucessivas dos regulamentos dos Planos decorrentes de alterações de legislação não diretamente 
relacionada com os mesmos. 
Assim, e conforme esta orientação, entende-se que a obrigatoriedade do cumprimento das normas de 
segurança contra incêndios em edifícios está bem definida no respetivo Regime Jurídico, restante 
legislação e normas complementares, não se verificando a necessidade de adicionar esta observação ao 
regulamento do Plano. 
 

Observação 7 
“O RA em questão deverá fazer referência, no Quadro de Referência Estratégico (Quadro 2, páginas 23 e 
24) aos Planos Municipal e Distrital de Emergência de Proteção Civil, e evidenciar articulação com estes 
instrumentos de planeamento de emergência. 
O Relatório Ambiental deverá futuramente melhorar a identificação e caracterização dos riscos naturais e 
tecnológicos existentes na área de intervenção do Plano, no sentido de o planeamento territorial adequar 
as propostas à sua existência. Pese embora a apresentação do anexo “Plano de Prevenção de Mitigação 
de Acidentes Tecnológicos”, haverá ainda que considerar os riscos naturais (ex.: inundações por 
precipitação intensa de curta duração, sismos) e mistos (incêndios florestais).” 
Ponderação da Autarquia 
Relativamente a esta questão, a autarquia acrescentou no Quadro de Referência Estratégico (QRE) do 
Relatório Ambiental (RA) os planos mencionados (página 24), sendo que, conforme já referido 
anteriormente, foi desenvolvido um Plano de Prevenção e Mitigação de Acidentes Tecnológicos que está 
articulado com os Planos Municipal e Distrital de Emergência de Proteção Civil, estando nele devidamente 
identificadas e categorizadas as situações de risco, tendo sido propostas medidas de minimização que 
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serão devidamente implementadas e monitorizadas com o apoio da ANPC. 
Por outro lado, entende-se que a questão associada aos Riscos Naturais, nomeadamente aos que possam 
ocorrer na zona do Parque, já está parcialmente acautelada pelo critério da Qualidade Ambiental. 
Contudo, e por forma a dar uma maior importância a esta questão, a autarquia considera que fará 
sentido acrescentar ao quadro de seguimento constante do RA (medidas de controlo e monitorização) 
dois indicadores relativos ao risco de inundações na envolvente ao Parque e área impermeabilizada, 
entendendo-se que a conjugação destes com o referido no Plano de Prevenção e Mitigação de 
Acidentes Tecnológicos será suficiente para responder às sugestões apresentadas (página 119 do RA). 
 

Observação 8 
“Devem ser implementados indicadores que permitam avaliar os efeitos significativos, ao nível da 
segurança de populações, bens e ambiente, decorrentes da aplicação e execução do Plano, bem como 
o desempenho e eficácia das medidas de mitigação propostas. Deverão também ser concretizados 
indicadores a monitorizar, referindo a frequência de amostragem, a necessidade de monitorizar a eficácia 
das medidas mitigadoras e a definição de responsabilidades pela execução da monitorização. 
Neste sentido, fazem-se algumas sugestões de alteração/melhoria aos fatores de avaliação e objetivos de 
sustentabilidade apresentados no Quadro 14 (página 34/35 do RA), que se deixam à consideração da CM 
de Águeda. 
Objetivo de Sustentabilidade: Assegurar a prevenção dos riscos naturais, tecnológicos e mistos 

Critério: - Diminuição da área ardida e n.º de ocorrências de incêndio florestal 
Indicadores:  
 - Área ardida e n.º de ocorrências 
- Implementação de faixas de gestão de combustível (DL 17/2009) 

Critério: - Diminuição do risco de inundação 
Indicadores:  
- Medidas implementadas na defesa contra risco de inundações (N.º) 
- % de área impermeabilizada 

Critérios: - Diminuição do n.º de acidentes/incêndios industriais 
- Diminuição do risco de acidentes com aeronaves 
- Diminuição do n.º de acidentes graves envolvendo matérias perigosas 

Indicadores:  
- N.º de ocorrências de incêndios/acidentes industriais/aci. Aeronaves 
- Servidão aeronáutica implementadas (m) 
- N.º de edifícios com projetos de SCIE e medidas de autoproteção aprovados e implementados 
- N.º de acidentes no transporte de matérias perigosas 
- N.º de acidentes no transporte de matérias perigosas 
- Itinerários alternativos que permitam evitar atravessamento de aglomerados urbanos definidos 
(N.º) 
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Ponderação da Autarquia 
Efetuada a análise das propostas de objetivos e indicadores propostos pela ANPC, entendeu a autarquia 
acrescentar ao quadro de medidas de controlo para monitorização do Relatório Ambiental fatores 
relativos à % de área impermeabilizada do Parque, bem como ao número de medidas implementadas 
contra o risco de inundações na envolvente ao Parque, por se entenderem serem os mais relevantes, não 
obstante de poderem, à posteriori, e no âmbito desta monitorização, serem acrescentados mais 
indicadores, decorrentes da necessidade de adequação destas medidas de monitorização à realidade 
do parque (página 119 do RA). 
Quanto às restantes, nomeadamente no que se refere ao “Critério Diminuição da área ardida e n.º de 
ocorrências de incêndio florestal”, importa referir que o Plano se concretiza quase todo ele em solo 
urbano, pelo que a aplicação desta indicador não faria sentido. Contudo, uma vez que a faixa de gestão 
de combustíveis (100m) envolvente ao Plano está parcialmente em Espaço Florestal de Produção Tipo 1, 
de acordo com o PDM em vigor,  considerou-se este indicador, apenas com uma alteração me termos de 
denominação, isto é, Área ardida (ha) e Número de Ocorrências na Faixa de Gestão de Combustíveis. 
Quanto aos restantes propostos, não fazem sentido, porquanto a faixa de gestão de combustíveis é uma 
obrigatoriedade e não um indicador. 
Já no que diz respeito aos Critérios, “Diminuição do n.º de acidentes/incêndios industriais”,”Diminuição do 
risco de acidentes com aeronaves”, “Diminuição do n.º de acidentes graves envolvendo matérias 
perigosas”, considera-se que todos estes estão enquadrados dentro do Plano de Prevenção de Riscos 
Tecnológicos, o qual será monitorizado anualmente e revisto de 3 em 3 anos, pelo que não faz sentido a 
sua inclusão. 
 
CONCLUSÕES E PROPOSTAS 
“A ANPC emite parecer favorável à presente proposta de alteração do plano, condicionado à consulta 
prévia e emissão de parecer da Autoridade Nacional de Aviação Civil, de forma a avaliar se a aplicação 
do Parque Empresarial na zona confinante com o Aeródromo do Casarão, pese embora a existência da 
parcela designada como “espaço verde de enquadramento”, não constituirá um risco potencial para a 
segurança de pessoas e bens ao cumprimento das disposições legais em vigor em matéria de riscos e do 
sistema de proteção civil, sendo que as recomendações não legalmente vinculadas são deixadas à 
consideração da Câmara Municipal para o futuro desenvolvimento do Plano.” 
Ponderação da Autarquia 
No âmbito das conclusões apresentadas, verifica-se que para a CP foi convocada a Autoridade Nacional 
de Aviação Civil, que não se fez representar nem remeteu parecer sobre os elementos enviados, pelo que, 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 84.º do RJIT, se considerou que a entidade nada tem a opor à proposta 
apresentada. Não obstante, importa reiterar que o CMA se encontra fora da área do PP e, apesar do 
aeródromo se situar numa zona confinante com o limite do Parque, não existem interferências no mesmo, 
tendo o Município a preocupação de salvaguardar as superfícies de desobstrução previstas para este e 
para a futura ampliação. As sugestões apresentadas pela entidade consideradas válidas, ainda que não 
obrigatórias do ponto de vista legal, foram inseridas no PP, tal como expresso nos pontos anteriores. 
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Entidade CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

Posição da entidade Parecer favorável condicionado1 
 

Observação 1 
“8. Apreciação das alterações propostas. 
Analisadas as alterações propostas, conclui-se que globalmente estas dão cumprimento as normas legais 
e regulamentares aplicáveis, com excepção das seguintes: 
 • alínea g) do artigo 6.º do D.L. n.º 232/20007, de 15 /07, uma vez que o Relatório Ambiental não contém 
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; 
• n.º 7 do artigo 107.º do D.L. n.º 80/2015, de 14/05, por estar em falta a identificação de indicadores 
qualitativos e quantitativos que suportem a avaliação da adequação e concretização disciplina 
consagrada no plano, nos termos do disposto no n.º 7 do mesmo artigo e no artigo 187.º do RJIGT.” 
Ponderação da Autarquia 
Tendo em conta o referido pela CCDRC, e considerando-se que efetivamente as questões colocadas 
apresentam-se como condicionalismos legais, a autarquia concorda com as mesmas e procedeu à 
respetiva alteração do RA com a criação relativamente  à alínea g) do artigo 6.º do D.L. n.º 232/20007, de 
15/07 de um novo capítulo com a designação “7. Justificação da alternativa escolhida” (página 115). 
Quanto ao n.º 7 do artigo 107.º do D.L. n.º 80/2015, de 14/05, efetivamente verifica-se a necessidade do 
seu cumprimento, sendo que foi acrescentado ao relatório do Plano um novo capítulo, designado por “6. 
Monitorização e Seguimento”, onde se apresentam vários indicadores necessários ao cumprimento do 
normativo legal (página 68 do Relatório do Plano). 
 

Observação 2 
“A epígrafe do artigo 3.º do Regulamento ("Conteúdo material") deve ser corrigida para "Conteúdo 
documental", devendo ainda o seu n.º 2  ser completado com a referência ao relatório ambiental e 
respetivo resumo não técnico.” 
Ponderação da Autarquia 

Analisada a proposta, considera-se válida e foi efetuada a correção no âmbito do regulamento do PP. 
 
                                                      
1 Atendendo a que o parecer final da CCDRC efetua uma ponderação global final de todos os pareceres ao abrigo do 
artigo 85º do RJIT (constante no anexo 2), são apenas aqui indicadas as questões pontuais do parecer emitido na 
Conferência Procedimental, alvo de introdução em sede dos elementos do Plano. 
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Observação 3 
“Caso a proposta de exclusão da REN apresentada seja objeto de parecer favorável da APA/ARH Centro, 
deve a Planta de Condicionantes ser corrigida, de forma a que nela se encontre cartografada a 
delimitação da REN final (eliminando já a referida área), na medida em que a planta de condicionantes é 
uma planta que deve estar sempre atualizada.” 
Ponderação da Autarquia 
Tendo em conta o solicitado, e considerando a observação como pertinente, tendo sido aprovado pela 
CCDRC e pela APA/ARHC a exclusão da REN proposta no âmbito do Plano, efetuou-se a alteração 
solicitada em sede da Planta de Condicionantes. 
 

Observação 4 
“No RA devem ser identificadas as Questões Estratégicas (QE) subjacentes à revisão e ampliação do 
Plano. Caso estas correspondam aos objetivos identificados nas páginas 7 e 8 do RA, deve este aspeto ser 
devidamente clarificado.” 
Ponderação da Autarquia 
Tendo em conta o solicitado, efetivamente constata-se que os objetivos identificados na páginas 7 e 8 do 
RA, correspondiam às Questões Estratégicas subjacentes à revisão do Plano, algo que foi clarificado na 
redação constante do RA. 
 

Observação 5 
“Continua em falta a apresentação da convergência dos instrumentos do QRE com os FCD no RA. 
Apenas é apresentada a convergência entre os FCD e os objetivos do Plano.” 
Ponderação da Autarquia 
Analisada a situação, considerou-se que a questão levantada é pertinente, pelo que a mesma foi 
considerada em sede do RA, tendo sido criado um novo quadro com o cruzamento do QRE com os FCD, 
constante na página 35 do Relatório Ambiental. 
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Entidade DRAPC – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro  
Posição da entidade Parecer favorável 
 

Observação 1 
"A revisão do Plano de Pormenor do Casarão (Águeda) promove a alteração dos seus limites através de 
uma ampliação que vai abranger áreas de RAN. 
Estas áreas de RAN, na proposta de ordenamento, encontram-se classificadas como Espaço Florestal de 
Proteção e estão abrangidas pela faixa de proteção contra incêndios, não existindo qualquer proposta 
de exclusão no âmbito desta revisão. 
Dado não haver exclusões à RAN e as áreas classificadas como tal se encontrarem enquadradas em 
espaço compatível com a mesma, a DRAPC nada tem a opor à proposta de Revisão e Alteração do 
Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão.” 
Ponderação da Autarquia 

Tendo em conta o parecer emitido, nada há a referir ou acrescentar sobre o mesmo. 

 
Entidade DGT – Direção Geral do Território 
Posição da entidade Parecer desfavorável 
 

Observação 1 
“2.1 A cartografia de referência não está homologada pelo que não se verifica o cumprimento do n.º 5 
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
141/2014, de 19 de setembro; 
2.2 O requerimento para a sua homologação foi apresentado pela firma produtora e deu entrada na DGT 
em 2016-12-22, tendo a aceitação pelo requerente das condições para a homologação dado entrada 
na DGT só em 2017-01-31. O respetivo pagamento ainda não se realizou, pelo que os prazos se iniciarão 
após tal data;” 
Ponderação da Autarquia 
O Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de 
setembro, criou a obrigatoriedade da cartografia usada para elaboração dos planos territoriais seja 
atualizada (no casos dos PP com um ano) e homologada, cumprindo as normas e especificações 
técnicas constantes no sítio da Internet da DGT. No ano de 2016 foi publicado o Regulamento n.º 142, 
através do Diário da República 2ª série n.º 27, de 9 de fevereiro de 2016, onde é reforçada essa mesma 
obrigatoriedade para os procedimentos de elaboração, alteração, de correção material de revisão, 
suspensão e de revogação de planos territoriais. 
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No âmbito da elaboração da atual revisão e ampliação do PP, o Município de Águeda encetou os 
procedimentos necessários à elaboração da cartografia e respetiva homologação, estando o processo a 
decorrer ainda na DGT.  
Quanto ao referido no ponto 2.2, a situação já estava regularizada à data de emissão do parecer por 
parte da DGT, pelo que este ponto não faz sentido constar no parecer emitido. 
Uma vez que estes trâmites associados à obrigatoriedade da homologação da cartografia dos IGT são 
demorados e muitas vezes não compatíveis com o decorrer dos procedimentos associados à elaboração 
destes instrumentos, entendeu o Município avançar para a fase de Discussão Pública, por indicação 
expressa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, ficando a aprovação 
final deste Instrumento condicionada à homologação da respetiva cartografia de base pela DGT. 
 

Observação 2 
“2.3 A planta de implantação apresenta coordenadas apenas em dois lados da cercadura, quando tal 
deverá verificar-se nos quatro lados da mesma;” 
Ponderação da Autarquia 
Analisada a situação reportada pela DGT verificou-se que na margem direita da planta de implantação 
do Plano não estava presente a indicação das coordenadas associadas à quadrícula associada à folha, 
considerando-se válida a observação, tendo sido as mesmas adicionadas também a esse lado da folha. 
 

Observação 3 
“2.4 Não é indicada a cartografia de base utilizada na criação da planta de enquadramento;” 
Ponderação da Autarquia 
Relativamente ao indicado pela DGT, e verificada a planta de enquadramento, constatou-se que a 
mesma não identifica o solicitado pela entidade, pelo que se acrescentou a seguinte informação: 
Cartografia Temática produzida a partir de Cartografia 1:10.000:  
Proprietário: Associação de Municípios Bairrada Vouga (AMBV) e 
Instituto Geográfico Português (IGP) 
Produção: Estereofoto, Engenharia, S.A., com voo fotogramétrico 
realizado entre 1997 e 2000. 
Cartografia Oficial da SCN 10K - MNT, homologada pelos despachos 
n.º 23915/2005 (2.ªsérie) e n.º 6903/2006 (2.ª série). 
Sistema de referência: convertida para PT-TM06/ETRS89. 
Exatidão posicional: 1.7  m em planimetria e 2 m em altimetria. 
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Observação 4 
“A planta de localização não apresenta quadrícula, coordenadas associadas e topónimos;” 
Ponderação da Autarquia 
A Autarquia considerou pertinente a observação, tendo-a vertido nos elementos mencionados. 
 

Observação 5 
“A planta da estrutura fundiária não apresenta quadrícula e coordenadas associadas.” 
Ponderação da Autarquia 
A Autarquia considerou pertinente a Observação, tendo-a vertido nos elementos mencionados. 
 

Observação 6 
“No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), informa-se o seguinte: 
3.1 O Parque Empresarial abrange três freguesias: 

- União das freguesias de Águeda e Borralha 
- União das freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão 
- Freguesia de Aguada de Cima 

Os limites administrativos têm origem nos Censos de 2001, bem como a lei 25/86 de 20 de agosto, referente 
à criação da freguesia da Borralha. 
3.2 Da análise das plantas enviadas, apenas a “Planta de Condicionantes” possui os limites administrativos 
representados e apresenta na sua legenda referência à CAOP utilizada, CAOP2016, bem como aos limites 
administrativos. 
Mas, de acordo com art.º 7.º do Regulamento n.º 142/2016, de 9 de fevereiro, todas as peças desenhadas 
a apresentar, deverão conter a representação dos limites administrativos de freguesia e a referência na 
legenda aos mesmos, bem como a referência à CAOP utilizada.” 
Ponderação da Autarquia 
Apesar da legislação indicar apenas o limites administrativos a utilizar no Plano, nunca é referido que os 
mesmos devem estar presentes em todas as plantas, não sendo tal obrigatório. No entanto, tendo em 
conta que a recomendação em nada implica com a proposta do Plano, a mesma foi aceite e inserida 
nos respetivos elementos do mesmo. 
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Entidade ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
Posição da entidade Parecer favorável 
 

Observação 1 
“10. Discorda-se por completo da afirmação constante na página 35 do relatório Ambiental Preliminar e 
do constante na página 24 do Relatório/Regulamento quando refere que o “PEC e a sua ampliação 
encontra-se em área edificada consolidada, de acordo com o 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, 
rectificado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 
11. De acordo com a carta de ordenamento do PDM de Águeda, a área de implantação do PEC 
encontra-se inserida em Solos Urbanizáveis – Espaços de atividades Económicas Urbanizáveis e inserido em 
área referente à UOPG 1 – Parque Empresarial do casarão realizado através de Plano de Pormenor (PP). A 
área de ampliação é florestal e não tem edificação pelo que não pode ser considerada como área 
edificada consolidada.” 
Ponderação da Autarquia 
Embora entendendo o referido pelo ICNF, importa referir que no âmbito do Plano Diretor Municipal de 
Águeda, aprovado em 2012, a área em questão encontra-se assinalada na Planta de Ordenamento – 
Áreas Edificadas Consolidadas (para efeito do previsto no sistema de defesa de floresta contra incêndios), 
pelo que a mesma está classificada de forma correta. Importa ainda referir que, na realidade, esta 
mesma planta do PDM teve parecer favorável do ICN e AFN, que agora constituem o ICNF, pelo que se 
considera que nada há a alterar neste ponto. 
 
Observação 2 
“12 (…) emite-se parecer favorável aos Relatórios e Regulamento enviados para análise, devendo 
contudo, ser alterado na página 35 do relatório Ambiental Preliminar, a data referente ao Decreto-Lei n.º 
17/2009 que, erradamente, se refere a 19 de janeiro, devendo contar 14 de janeiro.” 
Ponderação da Autarquia 
Analisada a situação, verifica-se a existência de um lapso no Relatório Ambiental que foi já alvo de 
correção. 
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3. CONCLUSÃO 
 
Analisados os pareceres emitidos e apresentadas as devidas ponderações por parte da 
autarquia, foram integrados no conteúdo do Plano todas as questões de normativo legal, assim 
como foram incluídas todas as recomendações das entidades consideradas válidas para a 
proposta do PP do PEC-Águeda, considerando-se assim cumpridas todas as exigências advindas 
da Conferência Procedimental. 
De salientar ainda o Parecer final emitido ao abrigo do artigo 85º do RJIGT pela CCDRC (Anexo 
2), o qual faz uma avaliação final sobre os pareceres emitidos por todas as entidades, definindo 
expressamente no seu ponto 2 os aspetos de conformidade com as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, sendo que no caso em concreto, identifica 4: 

 alínea g) do artigo 6.º do D.L. n.º 232/20007, de 15 /07, porquanto não é apresentado 
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; 

• n.º 2 do artigo 4º e o nº1 do artigo 187º do RJIGT, por estar em falta a identificação de 
indicadores qualitativos e quantitativos que permitam a permanente avaliação da 
adequação e concretização disciplina consagrada no plano; 

• o n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro, porquanto a cartografia base 
utilizada neste processo não se encontra homologada; 

• artigo 7.º do Regulamento n.º 142/2016, de 9 de fevereiro, por estar em falta, em 
algumas peças desenhadas, a representação dos limites administrativos de freguesia e 
a referência na legenda aos mesmos, bem como a referência à CAOP utilizada.” 

Relativamente aos pontos acima identificados, e tal como já demonstrado anteriormente, estão 
todos corrigidos na proposta de Plano que será submetida a discussão pública, sendo que 
apenas o referente ao n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro, não está ainda cumprido, não 
impedindo, contudo, que se efetue a discussão pública do plano, de acordo com as 
orientações da CCDRC, devendo esta questão estar sanada aquando da aprovação do Plano. 
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ANEXO 1 

Ata da CCDRC sobre a Conferência Procedimental de 

09 de março de 2017 
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ANEXO 2 

Parecer final da CCDRC sobre a Conferência 

Procedimental de 09 de março de 2017 
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ANEXO 3 

Ata da Reunião de Concertação de  

04 de abril de 2017 


















