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1. ENQUADRAMENTO  
 
O Plano de Pormenor (PP) do Parque Empresarial do Casarão, o qual foi elaborado pela 
Câmara Municipal de Águeda em 2009, deu origem ao Parque Empresarial do Casarão (PEC-
Águeda), o qual se assumiu como o primeiro Parque Empresarial de génese municipal de 
Águeda. O Plano foi aprovado pela Assembleia Municipal de Águeda em 26 de fevereiro de 
2010, tendo sido publicado em Diário da Republica, 2ª série, nº 64 de 1 de abril de 2010, através 
do Aviso nº 6737/2010. Contudo, e nos sete anos em que o PP já se encontra em vigor, foi 
necessário proceder a diversas alterações, nomeadamente: 
  uma Alteração por Adaptação, resultado da necessidade de corrigir as áreas 

constantes do lote 13 do Plano, a qual foi publicada no Diário da República, 2ª série, nº 
25, de 3 de fevereiro de 2012, através do aviso nº1731/2012;  
  uma Correção de Erro Material do Plano de Pormenor, associada à área de 
impermeabilização prevista no mesmo, a qual teve de ser corrigida de 70% para 87%, 
porquanto não era aplicável a todos os lotes previstos no PP, sendo que esta correção 
entrou em vigor com a publicação da Declaração de Retificação n.º 737/2012, 
publicada no Diário da República, 2ª série, nº 110, de 6 de junho. 

 
Cumulativamente, o Plano de Pormenor foi alvo de duas suspensões parciais: 

 uma suspensão parcial e publicação de medidas preventivas, face à necessidade de 
implementar parcialmente na área afeta ao mesmo, do projeto Butterfly da Sakthi 
Portugal SP 21 (de que falaremos mais adiante), investimento este reconhecido como 
de Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal de Águeda, e 
cumulativamente como projeto PIN + (Projeto de Potencial Interesse Nacional), pelo 
Governo Português. Esta suspensão parcial e o lançamento de medidas preventivas 
foram aprovadas pela Assembleia Municipal de Águeda de 26 de Junho de 2015, e 
publicadas através do Aviso nº 7961/2015, no Diário da República, 2ª série, nº 139, de 20 
de julho; 
  uma segunda suspensão parcial, para a instalação de uma nova unidade de produção 
ligada à transformação de alumínio para componentes para o setor automóvel da 
Ciclo Fapril S.A., para a qual foi reconhecido o interesse público pela Assembleia 
Municipal, tendo a mesma sido aprovada por esta entidade em sessão decorrida nos 
dias 7 e 12 de dezembro de 2016 e publicada através do Aviso nº 6084/2016, no Diário 
da República, nº 247 de 27 de dezembro. 
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Todas estas alterações resultaram do facto do Plano de Pormenor e, consequentemente, o 
Parque Empresarial, terem alcançado os objetivos a que se propunham, nomeadamente: 
 

 Disponibilizar lotes industriais de génese municipal a preços acessíveis, o que resultou em 
pleno, com os valores de venda a rondarem os 15,00€/m2 (podendo ainda adotar-se o 
direito de superfície que permite um arrendamento de longa duração de 
1,00€/m2/ano), o que faz com que o Parque se encontre comprometido a 93,10% da 
sua capacidade, quer com investimentos nacionais, quer de cariz internacional; 
 

 Desinflacionar o mercado fundiário, em termos industriais, no concelho, o que foi 
plenamente alcançado, sendo que hoje em dia se verifica que os terrenos previstos no 
PDM para a implementação de indústrias, reduziram o seu valor, em muitos casos, em 
mais de 60%, o que diminuiu de forma drástica a especulação fundiária; 

 
 Criar condições favoráveis à captação de novas empresas e investimentos para o 

concelho e relançar o dinamismo empresarial aguedense, facto que se verifica hoje em 
dia com os grandes investimentos que o Parque Empresarial está a receber, como é o 
caso já frisado da Sakthi Portugal SP21, com 36.000.000,00€ na primeira fase, da 
Triangle´s, com 12.000.000,00€, da FJ Bikes Europe, com cerca de 8.000.000,00€ ou da 
Ciclo Fapril, com cerca de 5.000.000,00€, isto falando apenas dos maiores investimentos; 

 
 Melhorar as condições ambientais e urbanísticas dos aglomerados urbanos e do 

concelho, facto este alcançado com a deslocalização de algumas das empresas 
existentes em aglomerados urbanos para o Parque Empresarial; 

 
 Reduzir o designado desemprego industrial que tem vindo a surgir na última década no 

concelho, o que é mais do que notório, sendo que neste momento se prevê que o 
Parque Empresarial venha a criar, no mínimo, cerca de 1.700 postos de trabalho (por 
exemplo, só nos casos acima frisados da Sakthi Portugal SP 21, da Triangle´s e da FJ Bikes 
Europe, teremos cerca de 1.200 postos de trabalho); 

 
 Criar espaços de vocação industrial devidamente infraestruturados e adaptados às 

necessidades atuais, algo que é visível com a construção do Parque, o qual está 
dotado de todas as infraestruturas necessárias, com especial relevo para o facto de o 
mesmo ser dos poucos a nível nacional a disponibilizar abastecimento de energia 
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eléctrica em Alta Tensão (AT), assim como em média pressão em termos de 
abastecimento de gás natural, o que colocará o PEC-Águeda, no topo dos parques 
empresariais do país; 

 
 Criar oportunidades para o desenvolvimento do conceito de tripla hélice (colaboração 

entre empresas, universidades e autarquias) e contribuir de forma clara para a 
economia do conhecimento. Este aspeto é visível já hoje com projetos como o da 
Sakthi Portugal SP 21 que criou em Águeda o Centro de Tecnologia e Inovação N. 
Mahaligam, que se centra na investigação em termos da fundição e que junta 
universidades de Portugal (Porto e Aveiro) e diversos centros de conhecimento 
espalhados pelo Mundo, desde Espanha até ao Brasil, numa parceria com a Autarquia 
de Águeda. Para lá desta situação, projetos como o Portugal Bike Value, associados à 
produção da bicicleta, e que terão uma base sólida em Águeda, juntando empresas, 
universidades e autarquias da região, irão contribuir para alcançar o objetivo traçado. 

 
Estando os objetivos do PP alcançados, torna-se necessário, face ao dinamismo empresarial 
criado, proceder à ampliação do mesmo, de forma a poder dar resposta às necessidades que 
entretanto foram surgindo, sendo que, fruto desta situação, o Executivo Municipal decidiu 
proceder à Alteração do PP com vista à sua ampliação, tendo a mesma sido aprovada em 
reunião de 2 de fevereiro de 2016, e publicada através do Aviso n.º 8174/2015, no Diário da 
República, 2ª Série, nº 144, de 17 de julho de 2015.  
Verificou-se ainda que, conforme o entendimento do ICNF, seria necessário que o Parque 
possuísse uma faixa de gestão de combustíveis em torno do polígono industrial, de acordo com 
o nº 11 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro, o que implicou um aditamento à decisão de 
ampliação do PP, incluindo dentro da área do Plano esta faixa de gestão, situação que foi 
publicada em Diário da República, 2ª Série, n.º 35, de 19 de fevereiro de 2016, através do Aviso 
nº 2072/16, tendo decorrido novo período de inquerido público inicial.  
Contudo, e no seguimento da parecer emitido pela CCDRC ao abrigo do nº 2 do art.º 86º do 
RJIGT, foi efetuada uma nova deliberação pela Assembleia Municipal, publicada através  do 
Aviso n.º 13688/2016 do Diário da República, 2.ª série, nº 213, de 7 de novembro de 2016, assim 
como no site da autarquia (https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/ 
pages/856?announcement_id=35#.WGOpWrn8p9k) e nos jornais locais (anexo 1). 
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Figura 1 | Área total e fases do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão1 (Fonte: CMA, 2016) 

 
Desta forma, verifica-se que a área do PP sofre um aumento significativo, passando dos cerca 
de 75 ha, para 164,01 ha, como se pode observar na figura 1, onde estão representadas a 1ª 
fase (em vigor) e a 2ª fase (com a área que se pretende ampliar). De referir, contudo, e tal será 
explicado mais adiante, que uma parte desta área será reservada à integração, no PP, da faixa 
de gestão de combustíveis prevista do n.º 11 do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 

 
 

2. CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL 
 
2.1. ACESSIBILIDADES 
O Parque Empresarial do Casarão, tal como já mencionado anteriormente, ocupará, com a 
ampliação prevista, uma área total de 164,01 ha (área que inclui a faixa de gestão de 
combustíveis). O Parque localiza-se numa zona de convergência administrativa, sendo que na 
área do mesmo é possível encontrar os limites administrativos de 3 freguesias do concelho, 

                                                      
1 Verifica-se uma sobreposição das áreas entre a 1ª e 2ª fase do Plano, sendo que tal resulta da integração na ampliação 
do PP de parte da faixa de gestão de combustíveis (Espaços Verdes de Proteção) previstos no PP inicial. 



 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL   ABRIL DE 2017   5

mormente, a União de Freguesias de Águeda e Borralha, a União Freguesias de Belazaima do 
Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e ainda a Freguesia de Aguada de Cima.  
De realçar a localização estratégica do Parque Empresarial, o qual 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, a 
qual apresenta um perfil bastante desafogado, 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). 
Refira-se ainda que se encontra prevista a execução de uma ligação em perfil de auto-estrada 
ao Parque Empresarial (Via de Cintura Externa – VCE), fazendo esta a ligação à zona norte da 
cidade de Águeda e ao IC2 (com possibilidade de ligação à A17 ou A1, a partir da sua 
extensão para poente até Aveiro – figura 2), estando igualmente neste momento a estudar-se a 
possibilidade de criação de uma ligação por sul à auto-estrada A1, com o nó em Oliveira do 
Bairro (num total de 14 km de distância).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 |Enquadramento viário e acessibilidades (Fonte: CMA, 2016) 
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Estas ligações serão fundamentais do ponto de vista dos acessos extra-concelhios, prevendo-se 
a sua execução a médio prazo. De referir o facto de estas irem permitir uma ligação mais rápida 
quer ao eixo Aveiro-Águeda e, consequentemente, ao Porto de Aveiro, quer a Coimbra (o que 
é estratégico do ponto de vista da rápida e mais eficaz expedição de mercadorias, matérias e 
produtos) o que trará benefícios em termos financeiros às empresas. Para além dos eixos viários 
mencionadas, é ainda importante verificar a ligação do Parque Empresarial com as Estradas 
Regionais 336 e 230, as quais efetuam ligações ao interior da Região Centro, nomeadamente 
aos distritos de Coimbra e Viseu, respetivamente. 
 
2.2 INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 
Outro dos aspetos relevantes relativamente ao Parque Empresarial prende-se com as 
infraestruturas e equipamentos de grande dimensão que ladeiam o mesmo, com especial 
destaque para o Crossódromo Internacional do Casarão e para o Aeródromo Municipal. 
No que diz respeito ao Crossódromo Internacional do Casarão (Espaço de Equipamentos a 
amarelo na figura 3), o qual se localiza a norte do Parque com uma área de aproximadamente 
12,90 ha, apresenta um conjunto de valências desportivas significativas relacionadas com as 
duas rodas, realizando-se aqui provas nacionais e internacionais de Motocross, Quadcross, 
Karts, entre outros, sendo o mesmo propriedade do Município.  
Este equipamento poderá desempenhar um papel importante de futuro do ponto de vista 
empresarial, sobretudo no que diz respeito às empresas associadas ao setor das duas rodas que 
estejam ou se venham a instalar no Parque Empresarial, podendo servir de local de testes, 
apresentações ou até mesmo de novas competições associadas a novos desportos. Por outro 
lado, no que se refere ao Aeródromo Municipal (Espaço de Infraestruturas Aeronáuticas na 
figura 3), é importante referir diversos aspetos que fazem desta infraestrutura uma mais-valia 
para o parque empresarial e para a região, nomeadamente: 

 O facto do aeródromo se encontrar certificado pelo Instituto Nacional de Aviação Civil 
(INAC) para o voo de ultra-leves, estando salvaguardadas todas as condições de 
segurança para a utilização do mesmo e todas as superfícies de desobstrução laterais 
e frontais, às quais o Plano de Pormenor teve, o maior cuidado de salvaguardar; 

 O facto de apresentar um projeto de requalificação, com vista a ser certificado como 
um aeródromo de categoria 2 da ICAO, sendo que, para tal, terá que ser reconvertido 
e a sua pista aumentada até aos 1.600 m de comprimento por 30 m de largura. De 
referir que, com esta reconversão, será possível aterrar aqui, desde jactos privados de 
passageiros, até aos maiores meios aéreos de combate a incêndio existentes em 
Portugal (Kamov e Canadair). Esta situação poderá igualmente levar a um 
aproveitamento do aeródromo para transporte de carga aérea que pode vir a ser 
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utilizada pelas empresas locais, facto que constituirá uma mais-valia económica 
significativa para o Parque Empresarial; 

 O facto de se apresentar como um ponto de apoio ao combate a incêndios na região, 
estando estacionado no local, de forma permanente, um Grupo de Intervenção 
Protecção e Segurança (GIPS) da GNR, que dá apoio à brigada heli-transportada aí 
aquartelada, o que é de todo relevante para um concelho como o de Águeda e para 
uma região densamente arborizada como a Região Centro; 

 O facto de, com a requalificação supramencionada, o mesmo poder vir a ganhar peso 
naquilo que é o sistema aeronáutico nacional, com soluções próximas a outros 
aeroportos nacionais de pequena dimensão como o de Beja, permitindo a aterragem 
de voos low-cost (solução ainda em estudo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Desta forma, é possível observar que o Parque Empresarial, na sua envolvente, apresenta 
infraestruturas e equipamentos que poderão ser uma mais-valia para o seu posicionamento 
estratégico, não apenas na região, mas em relação a todo o país, o que poderá catapultar o 
mesmo para um posição de destaque e aumentar a sua já elevada capacidade de atração 
de novas empresas. 
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3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  
 
3.1. CLIMA 
O clima2 da região em que o concelho se insere é influenciado por fatores regionais e locais, 
que salientam a sua posição geográfica na fachada atlântica do Continente Europeu e a 
ausência de conjuntos montanhosos significativos. Climaticamente, a região onde se insere o 
Parque Empresarial do Casarão possui um clima temperado atlântico, com verões quentes e 
secos (julho e agosto) e invernos moderados. A amenidade do clima, a ausência de grandes 
amplitudes térmicas, o número significativo de horas de sol, mesmo nos meses de Inverno 
facilita, entre outros, o aproveitamento da energia solar e apresenta-se como uma 
potencialidade a desenvolver na implementação de sistemas ecoeficientes e de gestão de 
energia no Parque Empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4 | Valores médios anuais de insolação no concelho de Águeda  
(Fonte: Adaptado de do Atlas do Ambiente Digital – APA) 

 
 
                                                      
2 O clima pode ser caracterizado por diversos parâmetros, como sejam a precipitação, a temperatura, o vento, a 
humidade e a radiação solar.  
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Figura 5 | Representação cartográfica da exposição solar do concelho de Águeda 

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

 
 
 
 
 

Figura 6 | Representação cartográfica da temperatura média do concelho de Águeda 
 (Fonte: Estudos Setoriais: Relatório Ambiental – Revisão do PDM de Águeda) 
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Aliás, a situação referida no parágrafo anterior é visível, tendo em conta a carta de exposição 
solar (figura 5), sendo possível observar que a área do parque recebe na sua quase totalidade 
uma exposição plena, embora nalguns pontos a exposição predominante seja de oeste.  
Já no que se refere ao regime pluviométrico da Bacia Hidrográfica do Vouga, na qual o Parque 
Empresarial do Casarão se insere, este é caracterizado por um semestre chuvoso que 
corresponde à estação mais fria e um semestre seco que corresponde à estação quente, 
características típicas de um clima mediterrânico. A distribuição sazonal da precipitação é 
bastante acentuada, concentrando-se no semestre húmido (outubro a março) cerca de 75% 
da precipitação (PBH do Vouga, 2001). O PEC encontra-se inserido numa faixa intermédia, com 
valores de precipitação a rondar os 1.400 a 1.600 mm, valores médios para a região. 
 
 
 
 
             
 

Figura 7 | Representação cartográfica da precipitação média do concelho de Águeda 
 (Fonte: Estudos Setoriais: Relatório Ambiental – Revisão do PDM de Águeda) 

 
3.2. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS 
O Parque Empresarial do Casarão situa-se numa zona concelhia de baixa amplitude em termos 
de altitude, sendo que a área onde o mesmo se desenvolve apresenta duas áreas bem 
demarcadas. Uma área mais a poente, onde se encontra implantada a 1ª fase do Parque 
Empresarial, onde se verifica uma variação altimétrica de aproximadamente 17 m (cota 
máxima de aproximadamente 101 m e mínima de 84 m), sendo que é nas zonas para onde o 
Parque será ampliado que o mesmo regista maiores variações, com as cotas mais baixas a 
registarem-se ao longo de toda a zona nascente, o que não é de estranhar uma vez que é 
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nestas que vamos encontrar as zonas de encosta para o rio Águeda, que ficarão inseridas no 
Plano de Pormenor, maioritariamente nos futuros Espaços Verdes de Proteção e integrados nas 
Faixas de Gestão de Combustíveis (figura 8).  
De qualquer das formas, a zona onde as edificações ficarão implantadas encontra-se muito 
acima da zona onde as águas do rio fluem, sendo que a diferença de cotas impede a 
existência de quaisquer fenómenos associados a cheias na área do parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   

Figura 8 |Extrato da Carta Altimétrica (Fonte: CMA, 2016) 
 

No que toca aos declives (figura 9), observa-se que a área que será afeta ao PP se encontra na 
sua quase totalidade com declives até aos 2%, existindo apenas áreas marginais a norte e 
nascente que apresentam inclinações que variam entre os 5 e os 30% sendo que tais áreas 
ficarão, na sua quase totalidade, inseridas na faixa de gestão de combustíveis do Parque, não 
sendo por isso alvo de alterações significativas. 
Assim, verifica-se que a área afeta ao PEC e à sua ampliação é praticamente plana, sendo que 
a execução do Parque não implicará a mobilização de grandes quantidades de solo para 
terraplanagens e uniformização de cotas nas zonas de maior inclinação, não se prevendo a 
execução de escavações significativas, ajustando-se o futuro projeto de execução o mais possível 
às cotas do terreno. 
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Figura 9 |Extrato da carta de declives do concelho de Águeda 

(Fonte: CMA, 2016) 
 
Em termos geológicos, os solos afetos à área do PEC e à sua ampliação, pertencem na sua 
quase totalidade ao complexo litológico Plio-Plistocénico (figura 10), o qual se caracteriza 
genericamente por ter solos compostos por “areia, areia siltosa, siltes, intercalações argilosas, 
seixo e calhau rolado”. Contudo, o solo existente no local é relativamente barrento e xistoso. 
“Na região Sul situada na zona das Aguadas (de Baixo e de Cima) limitada a Oeste pela falha 
do rio Cértima e a Leste pela bordadura ocidental da Meseta Ibérica ocorrem camadas 
importantes de argilas mais ou menos gregosas e siltosas” (DGAA, 1987), sendo que tal descrição 
corresponde à situação existente na área do PEC.  
Esta situação é importante no contexto da análise física, uma vez que os barros existentes 
conferem, por si só, uma impermeabilização natural, evitando a contaminação de aquíferos e 
do solo por eventuais acidentes que possam vir a ocorrer na fase de execução ou de 
funcionamento do futuro parque empresarial, não sendo igualmente muito importantes do 
ponto de vista da produtividade agrícola, como veremos mais adiante. De referir ainda que na 
zona norte/nascente, em parte da área onde se prevê a expansão do Parque, começam a 
surgir afloramentos de xistos, que coincidem com as encostas do rio Águeda, sendo que estas 
áreas não serão intervencionadas por ficarem inseridas em Espaços Florestais. 
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Figura 10 |Extrato da Carta Litológica e Geotécnica do concelho de Águeda (1:25.000) 
(fonte: Direcção Geral da Administração Autárquica – Ministério do Plano e da Administração do Território) 

 
Nesta área, não se verifica, igualmente, a existência de qualquer minério passível de exploração 
que inviabilize, condicione ou comprometa a implementação do parque empresarial, sendo 
que as zonas de maior apetência para exploração de barros no concelho, se situam 
ligeiramente mais a sul, na área afeta à Zona de Argilas Cativas (Portaria n.º 448/90, de 16 de 
junho). 
Já no que se refere aos recursos hídricos, e de acordo com a Carta Militar à escala 1/25000, 
apenas se verifica a existência de duas linhas de água sazonais, no extremo sul e nascente da 
área do plano, as quais se iniciam neste, ficando parcial ou totalmente inseridas na faixa de    
100 m de gestão de combustíveis que o plano terá de contemplar, no âmbito do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, 
pelo que os impactos sobre as mesmas serão reduzidos ou nulos, sendo que o plano garantirá o 
seu tratamento e proteção, por forma a manter o seu equilíbrio natural.  
Contudo, no que se refere à linha de água a sul do plano, verifica-se que no terreno é 
praticamente impercetível, sendo que, inclusivamente, no levantamento aerofotogramétrico do 
concelho (Datum 73) à escala 1/10.000, não é possível vislumbrar a mesma (figura 11).  
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Figura 11 | Extrato da Cartografia 1/10.000 atualizada pela CMA  
(Fonte: levantamento aerofotogramétrico à escala 1/10.000 – Datum 73, Marégrafo de Cascais) 

 
Em termos de águas subterrâneas, é possível verificar que existe apenas uma captação pública 
pertencente ao Município de Águeda, a de Alvarim, a qual, não se encontra ativa para a 
exploração de água para consumo humano, estando apenas em funcionamento o 
reservatório aí existente por parte da AdRA – Águas da Região de Aveiro, que o utiliza como 
sistema secundário no abastecimento à povoação de Alvarim, embora a água do mesmo não 
provenha do furo in loco (o qual tem 100 m de profundidade), por esta se apresentar 
demasiado ferrosa para consumo humano. 
No que se refere a furos privados, existem, neste momento, alguns que foram efetuados pelas 
empresas que se instalaram no parque para utilização da água para a produção industrial em 
ciclo fechado, isto é, não voltando a serem introduzidas as águas no solo ou no rio Águeda. 
De referir que, tal como na parte do Parque já em funcionamento, todos os efluentes serão  
devidamente encaminhados para as redes de drenagem de águas residuais, impedindo a 
contaminação, quer do solo, quer dos eventuais aquíferos subterrâneos existentes.  
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3.3. VALORES NATURAIS, CULTURAIS E PATRIMONIAIS  
 3.3.1 VALORES NATURAIS 
Quanto aos valores naturais de relevo, importa referir que a área afeta ao plano não é 
abrangida por qualquer zona protegida (Rede Natura 2000), nem se registam na mesma 
espécies ao nível faunístico ou florístico de especial relevo, quer ao nível da observação direta, 
quer ao nível das referências bibliográficas para esta área do concelho.  
 3.3.2 VALORES CULTURAIS E PATRIMONIAIS 
Na primeira fase do Parque Empresarial (que se encontra já implementada no terreno) não 
foram descobertos quaisquer vestígios arquitetónicos ou arqueológicos de relevo, nem se 
conseguiram encontrar valores culturais de referência. 
Contudo, no âmbito do projeto Butterfly da Sakthi Portugal SP21, já mencionado no capítulo 
inicial deste relatório, e tendo em conta o Estudo de Impacto Ambiental desenvolvido pela 
empresa para a sua instalação, foram descobertas vestígios arqueológicos, mormente 3 
mamoas, cuja localização se encontra identificada na figura 12. 

                         
 
 
 
 
 

Figura 12 | Extrato da cartografia 1/10.000 com identificação das Mamoas  
(Fonte: CMA, 2016) 
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As mamoas em questão (figuras 13, 14 e 15), as quais representam monumentos megalíticos de 
carácter funerário, foram descobertas no âmbito dos trabalhos de abate da vegetação 
existente no terreno, sendo que, após tal descoberta, os trabalhos foram acompanhados pela 
Autarquia de Águeda e pela Direcção Regional da Cultura do Centro (DRCC). 
Foi efetuada uma avaliação do estado de conservação das mamoas, tendo sido efetuada em 
primeira instância, uma remoção manual das terras de revolvimento remanescentes dos 
monumentos, a crivagem dos sedimentos mobilizados, seguida da recolha e tratamento do 
espólio recolhido, tendo depois sido efetuada uma avaliação do estado de conservação dos 
monumentos. 
Após terem sido efetuados estes trabalhos, aprovados pela DRCC, foi efetuada reunião com 
esta entidade no sentido se definir se as mamoas em questão seriam salvaguardadas por 
intermédio de registo científico, com escavação arqueológica integral ou através da 
preservação in situ, com a reposição da volumetria dos monumentos e salvaguarda do seu 
conteúdo científico para memória futura. 
Na sequência desta avaliação foi possível verificar que a mamoa 1 já revelava uma destruição 
de parte considerável da estrutura pétrea e do montículo de terra do monumento, tendo sido 
recolhidos aí 9 fragmentos de cerâmica, 93 líticos talhados e 5 placas de xisto gravadas. 
Já na mamoa 2, foi possível observar que a mesma mantinha a sua expressão topográfica, 
assim como uma fração bem conservada da sua estratigrafia, tendo aqui sido recolhidos 204 
fragmentos de cerâmica, 48 objetos líticos talhados, 16 objetos líticos polidos e 4 placas de xisto 
gravadas. 
Quanto à mamoa 3, a escavação revelou uma estratigrafia composta por uma sucessão de 
depósitos remobiliados mecanicamente, tendo sido recuperados 50 fragmentos de cerâmica, 
16 objetos líticos e 3 objetos líticos polidos. 
Face a estes resultados, foi decidido pela DRCC que, quer a mamoa 1, quer a 3, fossem alvo de 
preservação do registo científico, com escavação e registo integral da estrutura remenescente 
do monumento, assim como fossem alvo de estudo morfotecnológico dos materiais. Quanto à 
mamoa 2, foi decidido que a mesma deveria ser valorizada e preservada in situ, com reposição 
da volumetria original após a conclusão dos trabalhos de escavação, assim como a 
recuperação dos materiais arqueológicos restantes, com a apresentação igualmente pela 
Sakthi Portugal SP 21 de um estudo de enquadramento paisagístico da mesma e a sua 
salvaguarda, facto que a empresa aceitou executar e que se encontra a ser implementado 
pela mesma, sendo intenção desta promover, dentro dos parâmetros de responsabilidade 
social da empresa, a conservação e dinamização turístico-cultural desta. 
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Figura 13 | Fotos da mamoa 1 antes e após remoção vegetal  
(Fonte: Sakthi Portugal SP21, 2015) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 14 | Fotos da mamoa 2 conservada e eixo encontrado na mesma  
(Fonte: Sakthi Portugal SP21, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 |Fotos da Mamoa 3 após remoção do coberto vegetal  
(Fonte: Sakthi Portugal SP21, 2015) 
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3.4. OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO   
Originalmente, a área afeta ao Parque Empresarial do Casarão encontrava-se totalmente 
ocupada por explorações intensivas de eucalipto, registando-se apenas a intervenção humana 
sobre o território em termos de mobilizações de solos associadas às sucessivas plantações ou 
reflorestações (figura 16). Aliás, estas plantações de eucaliptos afetaram negativamente a 
capacidade agrícola dos solos devido à alteração das características da sua camada arável 
resultante de sucessivas plantações, em regime de monocultura. Os solos são atualmente 
pobres e impregnados de lixiviados, condicionando assim o desenvolvimento de outras espécies 
florísticas, bem como algumas propriedades físicas3. 

 

 
            
 
 
 
 
 

Figura 16 | Extrato do ortofotomapa de 2007 com o limite original do Plano de Pormenor 
(Fonte: Câmara Municipal de Águeda, 2009) 

 
 
 
 
 

 

                                                      
3 Como referem J. D. Ferreira, C. O. A. Coelho, R. P. D. Walsh, R. A. Shakesby, A. Ceballos and S. H. Doerr (2000), a 
hidrofobicidade é uma propriedade que surge em solos florestados com Eucalyptus globulus (e com menos severidade em 
solos com coberto de Pinus pinaster), tendo os estudos realizados na região norte e centro do país, e em particular em áreas 
florestadas do município, demonstrado que a ocorrência desta propriedade é particularmente severa durante o verão. Tal 
vem demonstrar a reduzida importância destes solos numa perspetiva de utilização que não a florestal associada a 
espécies de crescimento rápido como o eucalipto, já que a utilização de outras espécies face à degradação do solo 
poderá estar comprometida (Canhoto & Laranjeira, 2006). Neste contexto, a instalação do parque empresarial numa área 
como esta pouco impacte apresenta quer em termos de produtividade agrícola, quer em termos florestais (sobretudo, 
porque o concelho possui 60% da sua área florestada com esta espécie). 
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Figura 17 | Extrato do ortofotomapa de 2012 com o limite da área de ampliação do Plano de Pormenor4 
(Fonte: Câmara Municipal de Águeda, 2010) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 | Vista de uma das vias do Parque Empresarial  
(Fonte: Câmara Municipal de Águeda, 2015) 

 

                                                      
4 A imagem não inclui ainda as construções existentes no Parque Empresarial, uma vez que o voo que deu origem à mesma 
é anterior à execução das primeiras unidades industriais, sendo apenas possível observar as infraestruturas viárias 
executadas. 
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3.5. ESTRUTURA DE ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 
De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Águeda (revisão), a 
área do Plano de Pormenor insere-se em Espaço de Atividades Económicas Urbanizável (figura 
19), com uma área total de 130,77 ha, sendo que incluiu ainda áreas afetas aos Espaços 
Florestais de Produção Tipo 1 e Tipo 3 (a norte e nascente) e ainda Espaços Florestais de 
Proteção (a sul) e Espaços Florestais de Recreio, Enquadramento e Estética da Paisagem (a sul).   
Contudo, importa referir que, apesar do Plano de Pormenor abranger espaços florestais (solo 
rural), os mesmos serão absorvidos pela faixa de gestão de combustíveis que o parque 
apresenta, não estando previsto para os mesmos qualquer tipo de edificação de acordo com 
as regras do Plano de Pormenor, aspeto importante a ter em conta, face à tipologia de espaços 
em presença. 
É de mencionar ainda o facto da área ser abrangida pelas superfícies de desobstrução 
previstas em sede da Planta de Ordenamento do PDM de Águeda para o Aeródromo do 
Casarão (Espaço de Infraestruturas Aeronáuticas) sendo, contudo, que o Plano de Pormenor 
respeita essas superfícies de desobstrução, com exceção da Linha de Alta Tensão (AT) que liga 
o PEC à Linha de AT que vai do Parque do Alto de Monção até à Subestação de Barrô e que 
alimentará o Parque Empresarial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     

        
Figura 19 | Extrato da planta de ordenamento do PDM (revisão) 

(Fonte: Plano Director Municipal de Águeda, 2012) 
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Contudo, esta linha foi alvo de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, em Assembleia 
Municipal de 22 de julho de 2016, de acordo com o constante no ponto 1 do artigo 17º do 
regulamento do PDM de Águeda, pelo que a mesma pode ser executada, sem o cumprimento 
do definido na Planta de Ordenamento relativamente à questão concreta das superfícies de 
desobstrução, facto comunicado à EDP Distribuição em ofício com o número 2016,69,S,G,4150 
2016-08-04, conforme constante no anexo 2. 
Assim sendo, quando a autarquia pretender proceder à ampliação do aeródromo, tendo que 
cumprir tais superfícies de desobstrução de forma a ampliar o aeródromo para a classe 2 da 
ICAO, a linha AT terá que ser enterrada, existindo ainda a opção de efetuar, à data, uma 
alteração na configuração da pista (o que implicará uma alteração em termos de Planta de 
Ordenamento do PDM de Águeda), de forma a que esta se estenda mais para sul, evitando 
colidir com a linha AT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Figura 20 | Extrato da planta de ordenamento do PDM (revisão) – superfícies de desobstrução  
(Fonte: Plano Director Municipal de Águeda, 2012) 
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Observando o Extrato da Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN)5 do PDM (revisão), é 
possível constatar o seguinte: 

 Que na zona sul do mesmo surge uma pequena área, com cerca de 2,70 ha, a qual se 
encontra inserida em Reserva Ecológica Nacional, no ecossistema de Cabeceiras de 
Linhas de Águeda. Contudo, a área em questão apresenta uma importância reduzida 
do ponto de vista do equilíbrio biofísico, não sendo fácil de identificar no terreno a linha 
de água e cabeceira associada, sendo ainda de referir que a mesma se encontra há já 
muito tempo a ser alvo de plantações sucessivas de eucalipto, as quais têm vindo a 
delapidar os valores ecológicos em presença; 

 Que a norte surgem duas áreas, inseridas no ecossistema de Áreas com Risco de Erosão, 
com cerca de 7,30 ha, as quais, contudo, ficarão inseridas em Espaços Florestais de 
Proteção (faixa de gestão de combustíveis) e como tal, não serão alvo de ocupação; 

 A existência de uma linha de água, identificada a nascente do plano, a qual, contudo, 
é sazonal, sendo que a mesma não será alvo de intervenção no âmbito do desenho 
urbano do plano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 21 | Extrato da carta da REN do PDM (revisão) 
(Fonte: Plano Director Municipal de Águeda, 2012) 

                                                      
5 Será apresentada uma proposta de desafetação da área da REN, inserida em ecossistema de Cabeceiras de Linhas de 
Água, de forma a permitir fechar a estrutura viário do Plano de Pormenor, tal como será possível verificar na proposta do 
Plano mais adiante.   
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Assim, o PP propõe a desafetação de parte da área afeta à Cabeceira de Linha de Água, sendo 
que importa referir que, apesar desta desafetação, a zona em questão continua a estar sujeita à 
aplicação da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua atual redação, que estabelece as bases 
e quadro institucional para a gestão sustentável das águas, pelo que serão salvaguardados todos 
os valores que estão relacionadas com a mesma. No que se refere à Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), verifica-se que existe apenas duas pequenas áreas na zona sul do Plano (figura 22), com 
cerca de 2,30 ha, as quais não serão alvo de qualquer alteração, já que ficarão inseridas na 
futura faixa de gestão de combustíveis do Plano de Pormenor (Espaços Florestais de Proteção). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 | Extrato da carta da RAN do PDM (revisão) 
(Fonte: Plano Director Municipal de Águeda, 2012) 

 
 
3.6. RISCO / PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO 
Olhando para a área do Plano de Pormenor em termos de Mapa de Perigosidade de Incêndio no 
âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), verifica-se que 
quase totalidade da área afeta ao mesmo se encontra em zona de muito baixa a média 
perigosidade de incêndio, não sendo por isso impedimento à execução do PP. Contudo, observa-
se nas zonas de maior declive, mormente nas encostas do rio Águeda e das linhas de água 
existentes, que a perigosidade passa para Alta e Muito Alta. 
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No entanto, as áreas classificadas como de Perigosidade Alta e Muito Alta ficarão na sua 
totalidade inseridas nos Espaços Florestais de Proteção, coincidentes coma faixa de gestão de 
combustíveis afeta ao Plano de Pormenor, de acordo com o previsto no n.º 11 do artigo 15.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 
14 de janeiro. Para além dessa faixa, as restantes áreas classificadas desta forma ficarão inseridas 
em Espaços Verdes de Enquadramento no interior do Plano de Pormenor, sem carácter 
edificatório e desde logo devidamente protegidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 | Extracto do Mapa de Perigosidade de Incêndio (revisão) 
(Fonte: PMDFCI, 2013)  

Importa ainda mencionar que a totalidade da área com carácter edificatório no Plano está 
classificada com Área Edificada Consolidada no PDM, indo de encontro ao definido no n.º 2 do 
artigo 16º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 
 
3.7. RUÍDO 
No que se refere ao Ruído, verificamos que o Plano de Pormenor diz respeito, em termos 
edificatórios, na sua totalidade, a uma área que está afeta à utilização industrial, estando 
classificada no PDM de Águeda como Espaço de Atividades Económicas, pelo que, de acordo 
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com o referido no nº 3 do artigo 7º do Regulamento Geral do Ruído, o mesmo não está sujeito à 
elaboração de Mapas de Ruído6 ou à recolha de dados acústicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 23 A | Extrato da Planta de Ordenamento do PDM (Revisão) – Zonas Sensíveis e Mistas  
(Fonte: Plano Diretor Municipal de Águeda, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuras 23 B e 23 C | Lden e Ln 
(Fonte: Mapa do Ruído, 2007) 

                                                      
6 Refira-se as únicas partes do Plano de Pormenor que não dizem respeito à ocupação industriais, são as que se irão localizar 
nas faixas de gestão de combustíveis, pelo que não se vê necessidade, na execução de mapas de ruído para as mesmas, 
tanto mais que estão classificadas no Mapa de Ruído de Águeda, como áreas não classificadas. 
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3.8. PARCELAMENTO ATUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 Figura 24 | Identificação dos prédios adquiridos ou com contratos de promessa de compra e venda celebrados / Parcelamento 

(Fonte: CMA, 2016) 
 
A área afeta ao plano abrange 195 parcelas, numa extensão de 164,01 ha. Verifica-se que a 
maior parte das parcelas ou já se encontram inseridas na 1ª fase do Plano de Pormenor (a 
castanho) ou já foram adquiridas pelo Município e/ou apresentam já acordos de compra e 
venda (a verde na figura 24).  
Assim, é possível constatar que cerca de 71% das parcelas que farão parte da ampliação do 
Plano já se encontram na posse do Município. Contudo, existem ainda algumas parcelas de 
índole privada (a azul), embora as mesmas estejam na sua maioria integradas na futura faixa de 
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gestão de combustíveis7, não existindo por isso uma alteração do tipo de uso ao que estas hoje 
apresentam e, como tal, não sendo estritamente necessária a sua aquisição pelo Município, até 
porque as mesmas serão sujeitas a perequação no âmbito do Plano de Pormenor. 
Importa ainda mencionar a parcela com cerca de 230.000 m2 da Sakthi Portugal SP21 (a 
vermelho, na figura 24), a qual já apresenta edificações no seu interior, tal como anteriormente 
mencionado, tendo sido alvo de licenciamento autónomo, de acordo com o artigo 108º do 
regulamento do PDM de Águeda, após Suspensão Parcial do Plano de Pormenor do Casarão,  
para a execução do projeto Butterfly, que tal como já foi referido anteriormente, foi classificado 
como projeto PIN +. 
 
4. PROPOSTA 
 
4.1. O PLANO DE PORMENOR DO PEC – ÁGUEDA (1ª FASE)  
 
A 1ª fase do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão desenvolveu-se com vista a 
atingir um conjunto de objetivos que estavam traçados pela autarquia para o mesmo, sendo 
que o seu desenho urbano seguiu um conjunto de premissas fundamentais, mormente: 
 “(…) 

 A criação de um espaço moderno e adaptado às exigências das empresas atuais 
Criar um espaço multifuncional, onde estejam presentes um conjunto de serviços de 
apoio às empresas, assim como, um conjunto de espaços disponíveis para a 
investigação de novos produtos ou para a criação de micro-empresas de base 
tecnológica, que apoiem as de maior dimensão que aqui se venham a instalar, criando 
assim condições para gerar uma economia de aglomeração local sustentada. 
Por outro lado, pretende-se com este espaço criar uma oferta diversificada de lotes 
industriais, armazenagem, serviços e comércio, em termos dimensionais. Tal possibilitará 
ajustar a oferta, tanto quanto possível, às eventuais necessidades das futuras empresas, 
tornando o plano mais flexível. 

 A criação de um espaço qualificado do ponto de vista urbanístico 
Desenvolver um espaço com uma imagem urbana cuidada e adaptada às novas 
exigências, longe das lógicas industriais existentes, com amplos espaços verdes de 
fruição e um correto dimensionamento do espaço público, com espaços comerciais 
disponíveis a quem trabalha e visita o parque e com edifícios de imagem arquitetónica 
cuidada e contemporânea. 

                                                      
7 Importa referir a este respeito que a proposta inicial do plano não contemplava no seu interior a faixa de gestão de 
combustíveis, sendo que nesse caso os terrenos do Parque eram na sua totalidade do Município. Contudo, face a uma 
imposição decorrente do D.L. 124/2006, de 28 de junho, tornou-se necessária a sua definição no interior da área do parque, 
sendo que por isso mesmo é que existem neste momento proprietários privados na área do plano, mas apenas nesta faixa. 
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Nesta dinâmica, importa igualmente apostar numa rede de pistas cicláveis urbanas, 
reforçando a estratégia municipal no sentido de promover a reutilização da bicicleta 
como meio de transporte, não só lúdico, mas também de utilização quotidiana. 

 A criação de um espaço dotado de todas as infra-estruturas básicas necessárias 
Conceber um espaço onde estejam presentes todas as infra-estruturas necessárias para 
a eficaz laboração das empresas, nomeadamente as redes comuns de gás, 
eletricidade, abastecimento de água, drenagem de águas pluviais assim como 
residuais, recolha integrada de resíduos, microgeração de energia para iluminação de 
espaços públicos, telecomunicações, estando dotado de fibra óptica para 
acompanhar as novas tendências. 

 A criação de um espaço eco-sustentável e amigo do ambiente 
Criar uma dinâmica de sustentabilidade do ponto de vista do consumo de energia e, 
paralelamente, no (re)aproveitamento eficaz da água das chuvas e residuais, o que 
sobretudo resultará das opões tomadas no âmbito do projecto de execução 
subsequente ao plano, mas que este contempla já, em parte, nas suas propostas. 

 A criação de um espaço com um cariz social 
O que se pretende é que este espaço tenha igualmente uma dinâmica social 
sustentada num apoio aos trabalhadores através de equipamentos de uso colectivo, 
como as populações mais próximas, esbatendo assimetrias existentes no território. 

 A criação de um espaço que interligue e potencie as preexistências a nível edificado e 
natural 
Desenvolver um espaço que interligue dois dos mais importantes equipamentos do 
Concelho, o Crossódromo Internacional do Casarão e o Aeródromo Municipal, dois 
equipamentos que se encontram em desenvolvimento e com projectos de melhoria em 
curso, assumindo-os como elementos dinamizadores e de unificação dos diferentes 
espaços a criar, mas cumulativamente cerzindo-os através da malha viária e do espaço 
público do plano. 
Estes que actualmente se encontram afastados de quaisquer equipamentos, serviços, e 
comércio de apoio, e desgarrado dos principais fluxos de bens, produtos e pessoas, que 
lhe confiram uma maior visibilidade, terão no parque empresarial uma âncora, uma 
possibilidade de evolução e rentabilização dos investimentos. (…)” (Relatório do Plano e 
Regulamento, 2009, CMA) 

 
Com base nestes objetivos e pressupostos, desenvolveu-se uma proposta de ocupação, a qual 
é visível na figura 25, e que acabou por ser traduzida para o terreno no ano de 2013, sendo que 
neste momento a taxa de ocupação do Parque é de 97% (para as parcelas industriais), sendo 
no total de 93,10%. 
 



 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL   ABRIL DE 2017   29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 25 | Plano de Pormenor do PEC – 1ª Fase 
(Fonte: CMA, 2016) 

 
Na realidade, o plano resultou em pleno também naquilo que eram os seus objetivos de base, já 
que este conseguiu disponibilizar lotes industriais de génese municipal a preços acessíveis, o que 
levou a um desinflacionar do mercado fundiário local, com a especulação fundiária a reduzir 
drasticamente, e criou condições favoráveis à captação de novos investimentos para o 
concelho, quer nacionais, quer internacionais, aumentado o emprego no setor industrial no 
concelho e na região.  
Por outro lado, as condições criadas pelo parque conduziram à instalação no local de 
empresas cujo foco não é apenas a produção (através da subcontratação), mas também a 
inovação quer de processo, quer de produto, em parceria com os centros de conhecimento, 
desenvolvendo localmente o conceito de tripla hélice (colaboração entre empresas, 
universidades e autarquias), sendo que o Parque irá, sem dúvida, de futuro contribuir de forma 
clara para a economia do conhecimento, de que Portugal tanto necessita. 
 
 



 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL   ABRIL DE 2017   30

4.2. OCUPAÇÃO DO PP DO PEC-ÁGUEDA  
Em termos de ocupação, o Plano de Pormenor do PEC-Águeda prevê, em termos do seu 
desenho urbano, 58 lotes, dos quais 42 estão destinados a funções de caráCter industrial e de 
armazenagem, 14 para comércio e serviços (embora admitindo indústrias de tipologia reduzida 
– tipo 3), assim como 2 espaços de caráter mais social, nomeadamente um equipamento social 
e um espaço destinado a incubadora de empresas / centro de investigação e tecnologia. Tal 
como referido anteriormente, verifica-se que o Parque regista um grau de compromisso de 
93,10% referente às parcelas existentes, sendo que esse valor sobe para os 97% no que se refere 
exclusivamente às parcelas destinadas a indústria e armazenagem (ver figura 26 e quadro 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 26 | Grau de compromisso do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão (1ª fase) 
(Fonte: CMA, 2016) 

 
Tal denota um grau de compromisso extremamente elevado do Parque Empresarial estando o 
mesmo no limite em termos de ocupação, o que torna necessária a sua ampliação, resultado 
da imensa procura industrial registada no último ano, fruto da recuperação económica do país 
e das condições atrativas oferecidas pelo mesmo, assim como dos grandes investimentos já 
referenciados da Sakthi Portugal SP21 (figura 27) e da Ciclo Fapril (figura 28), confinantes com a 
1ª fase do Parque, a nascente e sul, e, inseridos em Espaço de Atividades Económicas 
Urbanizável. 
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N.º Lote Empresa Estado
1 Soveículos, de Luís Florindo Unipessoal, Ld.ª Comprometido
2 Silfergomes – Comércio de Ferragens e Ferramentas, 

Unipessoal, Lda.
Comprometido

3 LIVRE LIVRE
4 Somnium, Ld.ª Comprometido
5 Somnium, Ld.ª Comprometido
6 Cláudio Aristides Ferreira Barbosa Comprometido
7 Comprometido
8 Comprometido
9 Perfichapa – Comércio de Produtos Siderúrgicos, Ld.ª Comprometido

10 IMBV – Indústria de Moldes do Baixo Vouga; Ld.ª Comprometido
11 Jorge Manuel da Conceição Lopes e Outros Comprometido
12 Imagem de Férias, Ld.ª Comprometido
13 Solintellysys / FJ Bikes Europe Comprometido
14 António Trabulo – Polos Cargo, Ld.ª Comprometido
15 EMAJ - Atelier de Publicidade, Ld.ª Comprometido
16 Comprometido
17 Comprometido
18 Comprometido
19 Cardieventos, Ld.ª Comprometido
20 Perfilkit, Ld.ª Comprometido
21 Santos & Gomes, Lda Comprometido
22 Armindo Lopes da Conceição Comprometido
23 Comprometido
24 Comprometido
25 Comprometido
26 Comprometido
27 Comprometido
28 Comprometido
29 Comprometido
30 Comprometido
31 Centro Negócios / Incubadora de Empresas LIVRE
32 Equipamento Social LIVRE
33 Beecork, Ld.ª Comprometido
34 Sobmedida, Indústria e Confeção de Moda Praia e Fitness, Ld.ª Comprometido
35 LIVRE LIVRE
36 Comprometido
37 Comprometido
38 Comprometido
39 Febol – Ferragens da Borralha, Ld.ª Comprometido
40 Tortec - Tornearia de Peças Técnicas, Ld.ª Comprometido
41 Packoptions, Ld.ª Comprometido
42 Comprometido
43 Comprometido
44 Comprometido
45 Comprometido
46 Comprometido
47 Comprometido
48 Comprometido
49 FEBOL - Ferragens da Borralha, Ld.ª Comprometido
50 Triangle's - Cycling Equipment, SA Reservado
51 Triangle's - Cycling Equipment, SA Reservado
52 Comprometido
53 Comprometido
54 Comprometido
55 Comprometido
56 Comprometido
57 Comprometido
58 Comprometido

Lightenjin - Sistemas de Iluminação, Ld.ª | Globaltronic – 
Electrónica e Telecomunicações, SA

Triangle's - Cycling Equipment, SA

Triangle's - Cycling Equipment, SA

Carlos Natal, Ld.ª

RAIO - Móveis Metálicos, Ld.ª Cardieventos, Ld.ª

FJ Bikes Europe

Aguitécnica – Assistência Técnica e Comércio de Máquinas e 
Equipamentos, Ld.ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1 | Grau de compromisso do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão (1ª fase) 
(Fonte: CMA, 2016) 
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Figura 27 | Parcela de terreno onde se desenvolve o Programa Butterfly, da Sakthi Portugal SP 21 

(Fonte: CMA, 2016) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28 | Parcela de terreno onde se pretende implementar o projeto da Ciclo Fapril 

(Fonte: CMA, 2016) 
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Face ao referido, tornou-se essencial proceder à ampliação do Parque Empresarial, processo 
esse que teve início com a publicação do Aviso n.º 2072/2016, no Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 35, de 19 de fevereiro de 2016, tendo o respetivo período de inquérito público decorrido 
entre os dias 22 de fevereiro e 11 de março, sendo que durante o mesmo não foram 
apresentadas quaisquer sugestões por parte da população de Águeda. Desta forma, importa 
agora explicar a proposta de ampliação do plano contida no presente documento, 
mencionando, antes de mais, os termos de referência que estiveram na origem desta proposta 
de ampliação.  
 
4.3. TERMOS DE REFERÊNCIA 
Efetuada a explicação da problemática em questão, importa apresentar os termos de 
referência que estiveram na base da ampliação e alteração do PP do Parque Empresarial do 
Casarão – Águeda, de acordo com o previsto na alínea a) do nº 2 do artigo 115º do RJIGT. 
Assim, os termos foram: 

a) Aumentar a capacidade de captação e fixação de novas unidades industriais, tendo 
em conta o esgotamento da área destinada a fim industrial disponível do Parque 
Empresarial, contribuindo simultaneamente para o controlo dos custos do solo de 
carácter industrial. 

b) Permitir criar condições para fixar, em tempo útil, projetos de interesse público municipal 
e supra-municipal, com impactos profundos do ponto de vista socioeconómico para 
Águeda e para Portugal, nomeadamente, o programa Butterfly da Sakthi Portugal SP 21. 

c) Permitir a criação de condições para o aumento dos postos de trabalho no concelho, 
melhorando as condições sociais e económicas da população local e da região 
envolvente. 

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

No que se refere ao ponto d), é importante frisar a necessidade de efetuar uma alteração à 
Planta de Condicionantes do Plano de Pormenor, uma vez que se verificou que existem duas 
pequenas manchas associadas à Reserva Agrícola Nacional e à Reserva Ecológica Nacional 
(figura 29), que já foram alvo de eliminação aquando da revisão do Plano Diretor Municipal de 
Águeda, uma vez as mesmas se encontravam mal classificadas, mas que ainda constam da 
Planta de Condicionantes. 
Contudo, uma vez que o Plano de Pormenor foi aprovado e publicado em 2010, isto é, antes da 
publicação da revisão do Plano Diretor Municipal que sucedeu em 2012, verifica-se que esta 
situação deveria ter originado uma alteração por adaptação de acordo com o mencionado 
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na alínea b) do nº 1) do artigo 121º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), o que não sucedeu, aproveitando-se agora a alteração do Plano para rever esta 
situação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 | Planta de Condicionantes do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão -1ª fase 
(Fonte: CMA, 2009) 

 
4.4. RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
No que se refere à Reserva Ecológica Nacional, o Plano propõe a exclusão de uma área de   
2,70 ha na zona sul, em ecossistema associado a Cabeceiras de Linha de Água. Importa desde 
logo referir vários aspetos relativamente a esta proposta de exclusão: 

1. A área a excluir será inserida em Espaço Verdes de Utilização Coletiva e Espaços 
Canais, sendo que nesta área não será edificada nenhuma construção, pelo que 
mesmo sendo excluída da REN, a mesma continuará de forma geral a salvaguardar as 
características atuais. A sua exclusão justifica-se pela necessidade de efetuar o “fecho” 
do PP na zona sul, ligando-o às vias preexistentes, não existindo alternativas fora da área 
classificada como Reserva Ecológica Nacional que permitam a execução destas 
ligações viárias. 
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Como é visível na figura 30 a continuidade das vias existentes apenas pode ser 
efetuada para sul-nascente, já que a norte o PEC está confinado pelo Rio Águeda, 
enquanto que a sudoeste, o mesmo de futuro ficará limitado pela expansão do 
aeródromo do Casarão. Por outro lado, não faria sentido efetuar do ponto de vista da 
malha urbana, curvaturas significativas, retirando ao PEC a sua estrutura cartesiana e 
regular, para efetuar ligações às vias existentes, mormente á EM 605 ou EM605-1. 

2. A exclusão proposta da REN não terá igualmente impactos significativos, pelo facto de, 
na área em questão, não estarem presentes quaisquer aquíferos que possam ser 
considerados estratégicos, assim como pelo facto de a área a retirar desta 
condicionante ser reduzida e, na realidade, estar já condicionado pela estrada 
existente (ligação a Alvarim), que se assume como um limite físico à restante Cabeceira 
de Linha de Água, em que a área a excluir está inserida. 

Assim sendo, considera-se que a exclusão que se pretende efetuar não terá impactos 
significativos para o equilíbrio ecológico local, nem um elevado significado para o ecossistema 
em presença, sendo fundamental para o equilíbrio do desenho urbano do PP e para que a 
malha viária possa ter a coerência necessária.  
 
4.5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE) 
O Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão (1ª fase) foi sujeito a Avaliação 
Ambiental Estratégica (AAE), no âmbito do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. Essa AAE 
analisou o impacto do Plano tendo em conta aqueles que eram os objetivos do Parque à data, 
cruzando-os com o quadro de referência estratégica e com os fatores críticos de decisão e os 
fatores ambientais definidos (ver Relatório Ambiental e Declaração Ambiental no anexo 3). 
Na realidade, verifica-se que os objetivos (termos de referência) para a ampliação do Plano de 
Pormenor se mantêm válidos e, embora não sendo exatamente iguais aos anteriormente 
definidos, apresentam-se como equivalentes, como se pode observar no quadro 2. 
Contudo, e apesar desta semelhança no que diz respeito aos termos de referência, a área a 
ampliar é superior a 20% da área inicial do Plano e como tal, o PP ficou sujeito a AAE nos termos 
do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, na sua 
atual redação. 
Assim sendo, e de acordo com o disposto no nº 3 do artigo 5º do diploma supramencionado, foi 
solicitado parecer sobre o âmbito e o alcance da Avaliação Ambiental, às seguintes entidades: 

 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 
 Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH) 
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Objetivos do PP do PEC (2008) Objetivos da Revisão do PP do PEC (2016) 
Disponibilizar lotes industriais a preços 
acessíveis, de génese municipal 

Desinflacionar o mercado fundiário em termos 
industriais no Concelho 

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. 

Criar Parques Empresariais devidamente 
infraestruturados e adaptados às necessidades 
atuais 

(N/A) 

Criar condições favoráveis à captação de 
novas empresas e investimentos para o 
Concelho e relançar o dinamismo empresarial 
aguedense 

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 projeto Butterfly 
da Sakthi Portugal SP 21. 

Melhorar as condições Ambientais e 
Urbanísticas dos aglomerados urbanos e do 
Concelho 

(N/A) 

Reduzir o designado desemprego industrial que 
tem vindo a surgir na última década 

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. 

(N/A) 
Efetuar a alteração por adaptação do Plano 
de Pormenor ao Plano Diretor Municipal em 
vigor. 

 

 Comissão de Coordenação de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDRC) 

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) 
Todas as entidades responderam nos prazos previstos na legislação em vigor. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quadro 2 | Quadro comparativo dos objetivos (Termos de Referência) utilizados na AAE da elaboração do PP do Casarão e 
os estabelecidos para a Revisão do PP (Fonte: CMA, 2016) 

 
Todo os pareceres emitidos pelas entidades supramencionadas foram positivos, embora 
condicionados à inclusão, no Relatório Ambiental (RA), de alguns fatores críticos associados aos 
recursos hídricos, aos valores naturais e biodiversidade e ainda à qualidade ambiental, 
nomeadamente ar, ruído e ainda riscos tecnológicos. Todas estas considerações foram incluídas 
no RA que acompanha o presente Plano. 
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4.6. PLANO DE PORMENOR (AMPLIAÇÃO) – SOLO URBANO 
Efetuada a análise sobre a 1ª fase do PP, importa agora efetuar uma descrição pormenorizada 
das opções efetuadas em termos de desenho urbano para a ampliação do mesmo, 
descrevendo a estrutura viária, o edificado e os espaços públicos e espaços verdes previstos no 
plano, por forma a ser possível entender as opções tomadas na conceção do mesmo. Assim, e 
antes de mais, apresenta-se uma imagem geral do Plano de Pormenor já com a ampliação 
prevista, o que é possível observar na figura 30, sendo que se verifica que a expansão deste se 
regista essencialmente para norte e para sul/poente, já que o mesmo se encontra limitado a 
poente pelo Aeródromo e a norte pelo Crossódromo, sendo igualmente que as condições 
topográficos existentes a nascente, resultantes das encostas sobre o rio Águeda, limitam a sua 
expansão para essa área. 
Como já referido, com esta ampliação o Plano passa dos 75 ha para os 164,01 ha, embora se 
tenha que considerar que parte desta área, cerca de 51,85 ha, não será edificada, pois ficará 
inserida em Espaços Florestais de Proteção e em Espaços Verdes de Enquadramento 
(coincidentes com a faixa de gestão de combustíveis), tal como já atrás mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 | Planta de Implantação do Plano de Pormenor do PEC -1ª fase e 2ª fase 
(Fonte: CMA, 2016) 
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Via 1 
Via 2 

EM605 

4.6.1. ESPAÇOS CANAIS (ESTRUTRUTURA VIÁRIA) 
Em termos de estrutura viária, verifica-se que a ampliação do Plano de Pormenor se alicerça em 
4 novas vias, as quais consolidam a estrutura existente e ajudam na ocupação da área afeta ao 
uso industrial constante no Plano Diretor Municipal nesta área. 
Assim, é possível constatar que o Plano efetua a extensão das duas principais vias longitudinais 
do mesmo, identificadas como vias 1 e 2 na figura 31, até atingir a EM 605, que liga a EM 605-1 à 
povoação de Alvarim. Com esta ligação, verifica-se que a malha viária fica mais coerente, 
efetuando-se o fecho a sul da área afeta ao Parque Empresarial, numa estrutura cartesiana 
formando quarteirões regulares.  
Quanto aos perfis das vias 1 (figura 32) e 2 (figura 33), estes mantêm-se iguais aos das vias 
executadas na 1ª fase, com exceção da via 1, onde não é executado o by-pass, que se pode 
observar na zona anterior à rotunda onde esta se inicia. Assim, no arruamento 1 é possível 
observar um perfil total de 27,50 m, sendo que as 4 faixas de rodagem apresentam 3,00 m de 
largura, com um separador central com 2 m e com pistas cicláveis que variam entre o 1,20 m e 
os 1,50 m e passeios com 2,25 m de largura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31 | Extrato da Planta de Implantação do Plano de Pormenor do PEC -1ª fase e 2ª fase 
(Fonte: CMA, 2016) 
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Figura 32 | Arruamento principal, sem by-pass (via 1) 
(Fonte: CMA 2016) 

  
 
 
     
 

Figura 33 | Arruamento secundário (via 2 e EM 605) 
(Fonte: CMA 2016) 

 
Já no que se refere à via 2, constata-se que esta apresenta um perfil total de 21,50 m (retirando 
a área verde em frente aos lotes na margem sul da mesma), possuindo em ambas as margens, 
passeios, pistas de ciclistas e lugares de estacionamento. Este mesmo perfil é o que se apresenta 
na EM605, a qual é requalificada pela Plano de Pormenor, de forma a poder ser capaz de 
suportar a capacidade de carga a que estará sujeita com a ligação direta ao Parque 
Empresarial.  
De referir que a via 1 termina junto à entrada da povoação de Alvarim, criando aqui uma 
rotunda de grande dimensão que irá permitir a distribuição do trânsito que sai da zona industrial 
em direção à rede nacional ou que daí segue para Alvarim. Esta rotunda apresenta cerca de 
20 m de raio interior, o que lhe permitirá fazer fluir o trânsito de forma eficaz, com tempos de 
entrada na mesma suficientes para evitar filas. De referir, ainda, que nas vias secundárias (via 1 e 
EM605), em termos dimensionais, os arruamentos excedem as dimensões mínimas previstas no 
artigo 24º do regulamento do PDM de Águeda, embora, no que se refira à faixa de rodagem e 
aos lugares de estacionamentos, estes apresentem, em alternativa aos 9,00 m e 2,00 m, cerca 
de 7,00 m e 3,00 m, respetivamente.  
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Esta situação sucede não apenas pela necessidade de dar continuidade aos perfis das vias 
existentes, mas também porque, no caso da faixa de rodagem e mantendo a circulação 
automóvel de pesados, tal possibilita a implementação de medidas de acalmia de tráfego, 
condicionando a adoção de boas práticas automobilísticas, em termos de velocidade de 
circulação e de alerta, mais compatíveis com os restantes tipos de circulação previstos na área 
do plano (pedonal e de ciclistas).  
Não podemos esquecer que esta área, cuja génese se encontra associada à função industrial, 
possui igualmente um conjunto de atividades complementares que atrairá ao parque um 
número significativo de pessoas sem uma ligação direta à atividade industrial e à sua 
componente produtiva e laboral, e que irá usufruir do PEC de uma forma mais 
descomprometida e descontraída, sobre o qual o automobilista deve ter uma atitude de 
constante vigilância.  
Neste sentido, é de salientar que a execução, de raiz, de uma intervenção deste género, tem 
sempre associado a definição de arruamentos onde os traçados rectilíneos prevalecem e se 
prolongam por extensões consideráveis, o que, associado a uma faixa de rodagem de 9,00 m 
deixa ao condutor uma liberdade de circulação que não se coaduna com as velocidades 
permitidas nestes áreas (50 km/h) e com a diversidade de tipologias de circulação adotadas. 
De igual forma, uma faixa de rodagem com estas dimensões possibilita o estacionamento 
indiscriminado e aleatório de veículos em “segunda fila”, o que favorece a circulação 
automóvel disciplinada. É, pois, desejável que o dimensionamento das vias restrinja a liberdade 
do condutor e lhe imponha, por si só, a velocidade permitida e a conduta desejável a estes 
tipos de locais.  
Relativamente ao aumento da dimensão dos lugares de estacionamento, este possibilita o 
parqueamento, ainda que provisório, de veículos ligeiros e pesados (ocupando em 
comprimentos vários lugares de estacionamento ligeiros), devendo este último ocorrer 
preferencialmente dentro dos lotes industriais/armazenagem, sem perturbar a restante 
circulação automóvel. Permite igualmente, e a par da restante dimensão do arruamento, 
(passeio, pista de ciclistas e espaço verde), a realização de manobras de entrada e saída das 
novas parcelas sem criar grandes perturbações na demais circulação. 
Para além dos arruamentos referidos, a área de ampliação do Plano de Pormenor implica ainda 
a criação de mais duas vias, as quais, contudo, apresentam objetivos diferenciados: 

1. É criado um novo arruamento (designado como via 3) a norte do Crossódromo 
existente, de forma a fechar a malha urbana do Parque em consonância com os limites 
do Espaço Urbanizável de Atividades Económicas existente (ver imagem 33); 
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2. É criado um novo arruamento, designado como via 4, o qual efetua a ligação aos 
futuros lotes destinados à implantação dos Postos de Corte para o abastecimento de 
energia elétrica em Alta Tensão (AT), conforme se pode observar na imagem 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

Figura 34 | Arruamento Secundário (via 3) 
(Fonte: CMA, 2016)  

O arruamento constante na figura 34 apresenta uma configuração em U resultante do facto de 
ser essa a melhor geometria para maximar o espaço de caráter industrial existente, já que o 
mesmo é relativamente limitado nesta área. Com a configuração proposta, em que o perfil da 
via é igual ao da via 2, identificado na figura 33, torna-se possível a constituição de quatro 
frentes de construção, que geram um total de 18 novas parcelas. 
Este arruamento termina num cull-de-sac, uma vez que não é possível efetuar a sua ligação a 
nenhuma via existente ou futura, face ao limite do PP e, simultaneamente, ao facto de terminar 
na parcela da Sakthi Portugal SP 21.  
De referir que existe ainda um outro cull-de-sac no arruamento, embora o mesmo se encontre 
“diluído” na própria configuração da via, e que se situa na primeira curva à direita que esta 
executa, junto aos lotes 112 e 118 sendo que com esta configuração se salvaguarda uma maior 
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área de edificação nos lotes envolventes do que se se aplicasse uma solução normal, com uma 
raio de curvatura mínimo de 20 metros.  
Por outro lado, e com a eventual revisão do Plano Diretor Municipal de Águeda, a tendência 
desta via é para seguir para poente, para o planalto existente, acompanhando a expansão do 
espaço referenciado, sendo que a solução agora proposta salvaguarda um futuro 
entroncamento sem necessidade de perder muito espaço ou de alterar a configuração dos 
lotes existentes. 
 

Já no que se refere à via 4, constante na figura 
35, a mesma apresenta como principal objetivo, 
tal como já mencionado, dar acesso ao posto 
de corte de AT. Contudo, esta via irá 
igualmente permitir a criação de duas frentes 
de construção, saindo da atual rotunda 
existente no parque mais a sul, permitindo criar 
3 novas parcelas de caráter industrial (uma 
delas com 5 frações), em áreas de boa 
planimetria, sendo que a mesma servirá de 
limite a um espaço verde de enquadramento 
do Parque, de grande dimensão, numa zona de 
declive acentuado e onde se regista a 
existência de uma linha de água sazonal, 
ficando, assim, esta protegida. 
Também esta via terminará num cull-de-sac, já 
que não se pretende que a mesma se insira na 
área afeta à Reserva Ecológica Nacional, a 
qual se inicia logo no terminus da mesma, 
reduzindo as intervenções nesta área aos 
espaços verdes previstos no plano. 
Quanto ao perfil desta via, o mesmo, pelos seus 
objetivos, varia, sendo que parte da mesma 
apresenta apenas um perfil de 9,00 m (na zona 
que virá a servir os já mencionados postos de 
corte de AT), sendo que, na área onde surgem 
os lotes 96 a 98, o perfil passa a contar com 

estacionamento com 3 m de largura, como no 
resto do Plano de Pormenor. Figura 35 | Arruamento Secundário (via 4) 

(Fonte: CMA, 2016) 
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4.6.2. ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS (DIVISÃO PARCELAR E TIPOLOGIA DO EDIFICADO) 
Em relação ao tecido edificado, importa referir que o Plano de Pormenor do Parque Empresarial 
do Casarão previa na sua primeira fase 58 parcelas, sendo que 42 destas eram destinadas a 
indústria e armazenagem, 14 a comércio e serviços (que correspondem a cerca de 105 frações, 
já que estão propostas 8 frações por edifício8), uma destinada a equipamento social e outra 
destinada à instalação de um Centro de Investigação e Tecnologia/Incubadora de Empresas 
(estes últimos inseridos em Espaços de Uso Especial).  
Com a aquisição destas parcelas por privados, e tendo em conta que muitas destas acabaram 
por ser agregadas em apenas uma única parcela com um único processo de 
licenciamento/número matricial, observa-se que o número inicial de parcelas foi reduzido para 
41, já que houve junção das parcelas 16 com 17, 39 com 49, 36 com 37 e 38, entre outras, as 
quais estão constantes no quadro 5. 
Por outro lado, com a ampliação do Plano de Pormenor foram criadas 72 novas parcelas, no 
total de 107 parcelas previstas agora no âmbito do Plano. A maior parte das novas parcelas 
criadas destinam-se a indústria e armazenagem, já que foram essas as atividades procuradas ao 
longo dos anos em que o Parque está em funcionamento, embora se tenha previsto igualmente 
uma parcela destinada a um equipamento hoteleiro, o qual se considera vir a ser essencial de 
futuro neste espaço, quer para negócios, quer para a questão do turismo industrial, que será 
uma das áreas que algumas das empresas existentes pretendem vir a desenvolver no âmbito 
dos seus planos de expansão. 
Quanto à dimensão dos lotes, verifica-se que no plano inicial, e retirando a parcela 13 que 
apresentava uma área de quase 100.000 m2, a maior parte das parcelas variava entre os     
2.500 m2 e os 6.000 m2. Com a ampliação agora prevista, verifica-se que a maior parte das 
parcelas continua a situar-se entre os 2.500 m2 e os 6.000 m2, facto que resulta dos pedidos 
existentes e da experiência da autarquia na gestão do Parque. Contudo, e à semelhança do 
que sucedeu originalmente, admite-se, em sede de regulamento, a eventual agregação de 
parcelas caso as empresas necessitem de maior área, criando assim uma maior flexibilidade na 
ocupação do espaço, podendo igualmente suceder o inverso, com a constituição numa 
parcela de uma propriedade horizontal. Mencione-se ainda que, para cada uma das parcelas, 
se prevê a possibilidade de fracionamento em regime de propriedade horizontal, as quais 
variam entre as 4 e 8 frações por parcela. 
 

                                                      
8 Estes edifícios possuirão, tal como as unidades industriais, um projeto tipo fornecido pelo Município, que as empresas 
poderão utilizar para se instalarem no Parque Empresarial, e o mesmo terá um conjunto de preocupações em termos de 
modularidade e de ecoeficiência permitindo, obviamente, alterações em função das necessidades específicas das 
empresas a instalar. 
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Cumulativamente, verifica-se que, de forma geral, se manteve a mesma dimensão de frente de 
parcela, com cerca de 35 m de largura, com exceção de parcelas que, pela configuração 
viária ou que por questões de desenho urbano, apresentem frentes maiores ou mais pequenas. 
Importa, contudo, retirar daqui a parcela 99 referente à Sakthi Portugal SP 21, já que esta 
apresenta cerca de 550 metros de frente, e uma área de 230.000 m2, que o Plano vem agora 
inserir no seu interior e que claramente destoa com a dimensão das restantes parcelas, a qual 
devemos também somar a parcela 42A, referente à Triangle´s, com 62.661 m2. 
Para além das parcelas destinadas a uso industrial, destaca-se a proposta de existência de uma 
unidade hoteleira, que ficará localizada na zona sul do Parque, junto à povoação de Alvarim, 
numa área onde é criado um espaço verde de grande dimensão e que serve de 
enquadramento ao mesmo, evitando que este fique “colado” aos edifícios industriais previstos a 
norte do local. 
 

                   
Figura 36 | Localização da Unidade Hoteleira (parcela 87) 

(Fonte: CMA, 2016) 
 
Por outro lado, a sua localização, permite-lhe uma acesso direto e rápido à EM 605-1, através da 
EM605, evitando que quem queira vir para a unidade hoteleira tenha que passar por todo o 
Parque Empresarial, tendo assim uma acesso dedicado ao mesmo, com a mais-valia de estar 
contíguo à povoação mais perto do Parque. 
O que se pretende com esta diversidade de oferta de funções é a implementação de uma 
lógica funcional do sistema win-win, isto é, criar um espaço onde todos ganham face às 
sinergias dos usos existentes no local, quer ao nível empresarial, quer ao nível pessoal e de lazer. 
No fundo, pretende-se criar um tecido urbano diversificado em termos de forma e em termos 
espaciais e afastado das lógicas industriais vigentes ainda nalguns pontos do concelho, onde se 
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assiste a uma massificação contínua das áreas de cariz industrial, com áreas significativas de 
unidades industriais dissonantes em termos arquitetónicos e formais.  
Para esta perspetiva será fundamental a forma como o edificado se relaciona com o espaço 
público proposto, nomeadamente o edificado destinado a lógicas mais próximas de usufruto e 
de lazer ou lógicas comerciais, criando uma ambiência que se pretende que não seja 
imediatamente conotada com a imagem industrial, mas sim com um espaço multifuncional e 
com uma qualidade formal acima da média. 
 
4.6.3. ESPAÇOS DE USO ESPECIAL (EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS) 
No que se refere aos espaços de uso especial, e para além da Incubadora de Empresas/Centro 
de Investigação e Tecnologia, constante na parcela 31 (cuja configuração se pretende 
destacada da envolvente, por forma a referenciá-la como um elemento marcante e singular no 
parque empresarial) e do já mencionado equipamento de cariz social9 (parcela 32), constantes 
da primeira fase do Plano de Pormenor, importa ainda destacar o Posto de Corte de AT, previsto 
para a parcela 100, o qual já se encontra instalado no local e faz parte das infraestruturas de 
abastecimento do Parque em Alta Tensão (AT), e que se assume como uma das mais 
importantes infraestruturas do mesmo, pois permitirá o abastecimento de unidades industriais 
com grande consumo de energia elétrica, algo singular na região e no país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37 | Posto de Corte AT (parcela 100) 
(Fonte: CMA, 2016) 

                                                       
9 Prevê-se que neste equipamento possam vir a ser instaladas várias valências sociais para apoio e usufruto, principalmente 
dos trabalhadores locais (apoio médio, cantina/refeitório, salas de desporto, entre outros), e que fará parte de uma rede de 
equipamentos coletivos que se pretendem vir a instalar no Parque, seguindo a ideia de um espaço integrado, 
multifuncional e multigeracional.  
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4.6.4. ESPAÇOS VERDES DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E ESPAÇOS VERDES DE ENQUADRAMENTO 
No que se refere ao espaço público e aos espaços verdes, e tal como sucedeu aquando da 
elaboração inicial do PP em 2009, importa referir que este foi um dos aspetos fundamentais no 
desenho urbano no Parque, sendo que o que se pretendia era a criação de espaços onde quer 
visitantes, quer trabalhadores, pudessem usufruir de áreas verdes de grande dimensão e onde 
pudessem conviver, praticar desporto ou simplesmente estar, retirando ao Parque a sua 
componente meramente laboral e dando-lhe uma componente de lazer, associada ao 
equilíbrio biofísico que uma área como esta deve possuir. Assim, o Plano previa originalmente 
dois espaços públicos/verdes de grande dimensão, que podem ser observados nas figuras 38 e 
39, para além de um conjunto de espaços de fruição ao longo dos eixos viários do plano. 
Estes espaços públicos10 apresentavam algumas caraterísticas principais, como é o caso das 
parcelas destinadas a serviços, comércio, equipamentos, grandes espaços relvados, zonas de 
circulação pedonal e cicláveis, pequenos campos de jogos e zonas de estar, pontuados pelo 
elemento água. Foi exatamente esta lógica que subsistiu na execução dos novos espaços 
previstos na ampliação do plano, e onde se pretendeu dar continuidade urbanística e formal 
aos existentes, o que pode desde logo ser verificado, por exemplo, com o espaço criado na 
continuidade da área envolvente à zona do Centro de Investigação e Tecnologia/Incubadora 
de Empresas (figura 39). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuras 38 e 39 | Espaços Verdes e de Utilização Coletiva do PP – 1ª fase (Fonte: CMA, 2016) 

                                                      
10 Os espaços verdes não estão ainda executados, uma vez que ainda se encontram em construção ou vão iniciar a 
construção a maior parte das empresas que aí se vão estabelecer, pelo que os mesmos seriam danificados pela execução 
destas. Assim sendo, só após as áreas já vendidas estarem construídas se efetuará a execução dos mesmos. 
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Figura 40 | Lago e Espaço Verde Circundante   
(Fonte: CMA, 2016) 

 
Desta forma, o espaço identificado na figura 40 desenvolve uma extensa área verde que, no 
seu centro, apresenta um lago de dimensões consideráveis (cerca de 18.532 m2), o qual 
apresenta duas funções: 

 Uma mais recreativa, ligada à fruição e lazer por partes dos utilizadores do Parque, 
onde os mesmos poderão desenvolver algumas atividades lúdicas e, inclusivamente, 
desportivas; 

 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 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. 

Assim, todo o desenho do espaço é efetuado em função do lago existente, com caminhos que, 
de forma orgânica, ladeiam o mesmo e o articulam com os campos de jogos (polivalentes) 
existentes neste espaço, assim como com o Parque Infantil previsto para este local, criando toda 
uma zona de estar que é ainda mais valorizada pela vista desimpedida para o Aeródromo, 
onde os utilizadores vão poder observar a descolagem e aterragem das aeronaves que o 
utilizam. Este espaço surge na continuidade dos Espaços Verdes de Enquadramento que 
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envolvem o Parque Empresarial, os quais coincidem, como já referido, com a faixa de gestão de 
combustíveis envolvente ao PEC. 
Outra das áreas verdes de fruição localiza-se, tal como já mencionado anteriormente, junto ao 
hotel que “fecha” a área do Plano de Pormenor a sul (figura 36), coincidindo com a área afeta 
à Reserva Ecológica Nacional prevista em sede do Plano Diretor Municipal de Águeda e que o 
Plano vem ocupar, embora apenas para fecho da malha e tecido urbano, mantendo a 
totalidade desta área como espaço verde e onde as áreas de circulação terão que apresentar 
materiais permeáveis, como a gravilha e/ou o terraway, entre outros, garantindo ao máximo a 
permeabilidade no solo. Quanto ao desenho paisagístico do espaço, este assume-se, tal como 
nos restantes casos, como orgânico, de livre fruição e com grandes manchas verdes pontuadas 
por árvores e arbustos que criam zonas de sombra e de estar para os utilizadores. 
Para além destes espaços, importa ainda destacar as áreas verdes que ladeiam as vias de 
circulação e que se assumem como “corredores verdes”, direcionados para tipologias de 
fruição em movimento (andar, correr, andar de bicicleta). Cumulativamente, é importante 
referir o Espaço Verde de Enquadramento existente a nascente do Plano (figura 41), o qual se 
pretende manter com a sua função atual de proteção à linha de água sazonal existente e que 
se insere na faixa de gestão de combustíveis que envolve o PEC (a verde seco na figura 40), 
sendo que aqui se poderão efetuar algumas atividades espontâneas, mas sem que o plano 
defina qualquer desenho de fruição para o mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41 | Espaço Verde de Enquadramento  
(Fonte: CMA, 2016) 

 
Importa ainda mencionar que, à semelhança do já implementado no terreno, se teve especial 
atenção ao tipo de vegetação, nomeadamente ao tipo de árvores a colocar, propondo-se a 
plantação de árvores de grande porte, como é o caso dos Cedrus Llibani nos espaços de maior 
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dimensão e utilização pública do Parque, assim como nas vias de maior dimensão, sendo que ao 
longo dos restantes arruamentos se propõe a implementação de árvores de género Ligustrum 
Lucidum, as quais efetuam a delimitação entre o espaço destinado ao veículo e à bicicleta e o 
espaço destinado, única e exclusivamente, ao peão. Estas têm a característica de serem 
perenes, criando um efeito cénico permanente ao PEC.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuras 42 e 43 – Cedrus Libani 
(Fonte: CMA, 2016) 

 
4.6.5. ESPAÇOS FLORESTAIS DE PROTEÇÃO – SOLO RÚSTICO 
Tal como já mencionado, parte do Plano de Pormenor encontra-se inserido em Solo Rústico, já 
que se tornou necessário criar ao longo do perímetro do Parque uma faixa destinada à gestão de 
combustíveis, de acordo o previsto do n.º 11 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 
Esta área foi assim classificada como Espaços Florestais de Proteção, já que os mesmos têm 
como função fundamental garantir a salvaguarda do Parque e contribuir para o equilíbrio 
ecológico do mesmo. 
De referir que o Plano não efetua a reclassificação desta área de solo rústico para solo urbano, 
assumindo claramente a existência no seu interior de categorias de espaço associadas ao solo 
urbano e outras ao solo rústico, como é o caso dos Espaços Florestais de Proteção. Este espaço 
será alvo de gestão por parte do município, que estabelecerá acordos com os proprietários das 
parcelas que não estejam ainda em sua posse, de forma a garantir a devida gestão dos 
mesmos.  
Este espaço articula-se ainda com os Espaços Verdes de Enquadramento por forma a formarem 
no seu conjunto a faixa de gestão de combustíveis, a qual surge nalgumas áreas com uma 
dimensão superior aos 100 metros exigidos na legislação em vigor, sobretudo por se tratam de 
áreas onde a topografia é mais acidentada e onde é mais difícil o combate ao fogo. 
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PDM Proposto PDM Proposto PDM Proposto

Indústria e/ou Armazenagem 1499264 750 344 831 149 926
Comércio e/ou Serviços 25130 201 7 036 6 283
Incubadora de Empresas 3928
Equipamento Social 8062

Total 1528322 983 351 867 156 209
Estacionamento de acordo com o Regulamento do PDM: Industria e ou Armazenagem - 10% de 1 lugar por cada 200 m2 de ac ; comércio e ou serviços - 20%
de 1 lugar por cada 25m2 ac para establ. > 1000 m2 ; equipamentos - 20% de 1 lugar por cada 75m2  de ac.

1 092 456 040 8 615
32 0 0

Áreas de Cedências para Estacionamento, Espaços Verdes e Equipamentos

Funções ac máxima 
(Ac.C.S.) m2

Estacionamento Público                 
Nº Lugares

Espaços Verdes e de 
Utilização Colectiva (m2)

Equipamentos de 
Utilização Colectiva (m2)

Área do Plano (m2)   1.640.072
Área Total de Implantação Máxima (m2) 633.299
Área de Construção Máxima Ac.C.S (m2)

Comércio e/ou Serviços 25.130
Indústria e/ou Armazenagem 1.499.264

Incubadora de Empresas 3.928
Infraestuturas Elétricas 5.348

Equipamentos 8.062
Total 1.541.732

Área de Construção Máxima Ac+Ab.C.S (m2)
Comércio e Serviços 33.371

Indústria e Armazenagem 2.096.275
Incubadora de Empresas 5.892
Infraestruturas elétricas 8.022

Equipamentos 12.093
Total 2.155.653

Nº de Parcelas
Comércio e Serviços 9

Indústria e Armazenagem 95
Incubadora de Empresas 1
Infraestruturas elétricas 1

Equipamentos 1
Total 107

Nº Máximo de Fracções
Comércio e Serviços 58

Indústria e Armazenagem 449
Incubadora de Empresas 12

Infraestuturas Elétricas 1
Equipamentos 1

Total 521
Nº Total de Estacionamento Público 1.092
Área Total de Cedência (E.V.U.C + EQ.+Arr.) 546.280
CAS 0,39
COS 0,94
Área Afecta a Lotes (com equipamentos) (m2) 819.783
Nota: os índices constantes do quadro não incluem as áreas prevista em cave 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS

4.7. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 
No que refere aos parâmetros urbanísticos do PP, apresentam-se de seguida duas tabelas com 
o resumo dos mesmos, assim como das áreas de cedência previstas no PP.  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

Quadros 3 e 4 | Parâmetros urbanísticos e cedências estacionamento, Espaços verdes e de utilização coletiva e 
equipamentos (Fonte: CMA, 2016) 
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Observando os parâmetros urbanísticos do Plano de Pormenor, importa realçar que este 
apresenta um polígono de implantação máximo das parcelas que na realidade não 
corresponderá de futuro à área total de implantação, uma vez que será necessário que as 
empresas salvaguardem as áreas destinadas a apoio técnico (eventuais depósito de gás, postos 
de transformação, depósito de matéria ou produtos acabados, estacionamento ligeiros e 
pesados, espaços de circulação e manobras, zonas verdes e/ou não impermeabilizados, entre 
outras), pelo que as áreas apresentadas como máximas serão na realidade substancialmente 
reduzidas. Tal ocorre também com área de construção total máxima (a qual resulta do produto 
da área de implantação máxima pelos pisos admitidos).  
Assim, a tradução destes parâmetros no território, na sequência da execução do plano, 
culminará numa redução significativa da área construída porque:  

1. A área de cave, de acordo com o regulamento proposto, restringe-se a situações 
resultantes de exigências de ordem técnica;  

2. A área do 1º piso, como já se referiu, será, na realidade, menor em função das áreas 
exteriores livres necessárias ao funcionamento da empresa e a do 3º piso traduz-se no 
aproveitamento de volume de construção, não necessário à nave industrial (cujo pé 
direito é normalmente duplo), destinado aos serviços administrativos da empresa. 

Consequentemente, conclui-se que a área de construção total, que será efetivamente 
convertida em edificação, terá uma redução relativamente à admitida (considerada apenas 
acima da cota de soleira, uma vez que a permissão da construção de cave assume caráter de 
grande excecionalidade) no mínimo na ordem dos 40%. Esta redução traduz-se inevitavelmente 
na redução das áreas destinadas a equipamentos e a espaços verdes e de utilização coletiva, 
de acordo com as regras do PDM. 
Ainda assim, as áreas destinadas a Espaços Verdes (de Utilização Coletiva e de 
Enquadramento) rondam os 456.040 m2, valor muito acima do previsto em sede do PDM para as 
cedências, sendo ainda de referir que, para este cálculo, não foram contabilizados os Espaços 
Florestais de Proteção, sendo que, caso tal sucedesse, os parâmetros estariam quase no dobro 
do exigido pelo PDM. 
Relativamente à reduzida área prevista para equipamentos, esta prende-se com o facto de 
que um espaço de caráter industrial não se coadunar, na totalidade, com os critérios de 
programação exigidos para maioria dos equipamentos públicos, quer em termos de conflitos de 
vizinhança que desta localização possa advir, quer em termos de critérios de irradiação, 
população alvo e de localização associados.  
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De igual forma, não podemos esquecer que a política nacional em termos de distribuição de 
equipamentos vai cada vez mais no sentido da aglutinação e centralização dos mesmos. Tendo 
em conta estes aspectos, o tipo de equipamentos que aqui se poderiam implementar reduz-se 
substancialmente, sendo que apenas têm enquadramento aqueles que possuem uma ligação 
estreita com o parque empresarial e a sua componente produtiva, laboral e lúdica.  
Neste sentido, criou-se um equipamento social de apoio aos trabalhadores locais, com uma 
componente desportiva associada, o qual poderá ser utilizada também pela população em 
geral, principalmente a residentes nas imediações. De igual forma, foram criados e integrados 
nos espaços verdes públicos vários equipamentos desportivos a céu aberto para reforçar a 
componente lúdica destes espaços e do parque em geral. 
A destacar ainda a Incubadora de Empresas/Centro de Inovação e Tecnologia como outro dos 
equipamentos criados, mas com uma lógica que se enquadra no core bussiness do PEC, pois 
tem como objetivo a criação de novas empresas que depois possam a vir a ocupar parcelas no 
PEC, quando estiverem maduras. 
Quanto aos lugares de estacionamento, o Plano de Pormenor apresenta 1.092 lugares públicos 
contra os 988 lugares que seriam exigidos pelo regulamento do PDM de Águeda em vigor. 
Observado o quadro 5, referente às parcelas do Plano, importa destacar o facto do mesmo 
conter uma coluna referente às parcelas previstas na 1ª fase do Plano aprovado em 2009, 
fazendo a sua relação com as parcelas agora criadas. Este aspeto é tanto mais importante pelo 
facto do Plano de Pormenor ter subjacente a si um loteamento (uma vez que não é efetuado 
com efeitos registrais) e, como tal, se efetuar o paralelismo entre parcelas desse mesmo 
loteamento e do Plano. Tal é visível, por exemplo, com as parcelas 16 e 17 do plano inicial, que 
passam a ser agora a parcela 16 A (em função do emparcelamento das duas) e assim 
sucessivamente ao longo de todo o quadro de parcelas. 
Esta situação conduz ainda a uma necessidade de explicitação do número total de parcelas 
que, na realidade, são 107 como referido no quadro 3, e não 118 como surgem no quadro de 
parcelas, pois alguns números são suprimidos em função do emparcelamento e da sua 
remuneração, como explicitado no parágrafo anterior. 
Desta forma, face ao referido, considera-se que, de forma geral, o Plano de Pormenor cumpre 
os parâmetros de cedência exigidos pelo PDM em vigor, com a exceção, já referida e 
fundamentada, dos Equipamentos de Utilização Coletiva. 
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Ac.C.S Ab.C.S. Ac.C.S. Ab.C.S. Total Ac.C.S. Ab.C.S. Total

1 1 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
2 2 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
3 3 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
4 4 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
5 5 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
6 6 1818 829 1 9 2 1 1658 829 2487 7461 2487 9948 Comércio e/ou Serviços
7 7 3779 2426 4 9 2 1 4852 2426 7278 21834 7278 29112 Indústria e/ou Armazenagem
8 8 3480 2213 4 9 2 1 4426 2213 6639 19917 6639 26556 Indústria e/ou Armazenagem
9 9 3181 1999 4 12 2 1 3998 1999 5997 23988 5997 29985 Indústria e/ou Armazenagem

10 10 2882 1786 4 12 2 1 3572 1786 5358 21432 5358 26790 Indústria e/ou Armazenagem
11 11 2583 1572 4 12 2 1 3144 1572 4716 18864 4716 23580 Indústria e/ou Armazenagem
12 12 3438 1888 4 11 2 1 3776 1888 5664 20768 5664 26432 Indústria e/ou Armazenagem

13A 6214 4171 4 18 3 1 12513 4171 16684 75078 12513 87591 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13B 5971 3989 4 18 3 1 11967 3989 15956 71802 11967 83769 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13C 5590 3696 4 18 3 1 11088 3696 14784 66528 11088 77616 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13D 5158 3374 4 18 3 1 10122 3374 13496 60732 10122 70854 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13E 4753 3073 4 18 3 1 9219 3073 12292 55314 9219 64533 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13F 4610 3146 4 18 3 1 9438 3146 12584 56628 9438 66066 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13G 4610 3146 4 18 3 1 9438 3146 12584 56628 9438 66066 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13H 4610 3146 4 18 3 1 9438 3146 12584 56628 9438 66066 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13I 4610 3146 4 18 3 1 9438 3146 12584 56628 9438 66066 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13J 4610 3146 4 18 3 1 9438 3146 12584 56628 9438 66066 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13K 49277 44032 4 18 3 1 132096 44032 176128 792576 132096 924672 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13L 6504 4650 4 18 3 1 13950 4650 18600 83700 13950 97650 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13M 6385 4617 4 18 3 1 13851 4617 18468 83106 13851 96957 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

14 14 5593 3719 4 8 2 1 7438 3719 11157 29752 11157 40909 Indústria e/ou Armazenagem
15 15 3785 2385 4 8 2 1 4770 2385 7155 19080 7155 26235 Indústria e/ou Armazenagem

16 e 17 16A 8757 6709 8 8**/11** 2 1 11182 5591 16773 53275 16773 70048 Indústria e/ou Armazenagem
18 18 4660 2955 4 12 2 1 5910 2955 8865 35460 8865 44325 Indústria e/ou Armazenagem
19 19 4692 3061 4 12 2 1 6122 3061 9183 36732 9183 45915 Indústria e/ou Armazenagem
20 20 4841 3168 4 12 2 1 6336 3168 9504 38016 9504 47520 Indústria e/ou Armazenagem
21 21 5107 3274 4 12 2 1 6548 3274 9822 39288 9822 49110 Indústria e/ou Armazenagem
22 22 5256 3380 4 12 2 1 6760 3380 10140 40560 10140 50700 Indústria e/ou Armazenagem
29 29 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
30 30 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
31 31 1964 1964 12 9 2 1 3928 1964 5892 17676 5892 23568 Centro de Investigação e Tecnologia 

e/ou Incubadora de Empresas
32 32 6651 4031 1 9 2 1 8062 4031 12093 36279 12093 48372 Equipamento Social
33 33 3669 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem
34 34 3672 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem
35 35 5077 3615 4 12 2 1 7230 3615 10845 43380 10845 54225 Indústria e/ou Armazenagem

36 a 38 36A 15150 10766 12 12 2 1 17538 8769 26307 105228 26307 131535 Indústria e/ou Armazenagem
39 e 49 39A 6510 4198 8 12 2 1 7894 3947 11841 47364 11841 59205 Indústria e/ou Armazenagem

40 40 3813 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem
41 41 3719 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem

42 a 48 e 52 
a 58 42A 62661 55491 56 12 2 1 78958 39479 118437 473748 118437 592185 Indústria e/ou Armazenagem
50 50 3733 2251 4 12 2 1 4502 2251 6753 27012 6753 33765 Indústria e/ou Armazenagem
51 51 4233 2608 4 12 2 1 5216 2608 7824 31296 7824 39120 Indústria e/ou Armazenagem
- 59 5938 4318 4 12 2 1 8636 4318 12954 51815 12954 64768 Indústria e/ou Armazenagem
- 60 3581 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem
- 61 3555 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem
- 62 6420 4648 4 12 2 1 9297 4648 13945 55781 13945 69727 Indústria e/ou Armazenagem
- 63 5221 3493 4 12 2 1 6986 3493 10479 41916 10479 52395 Indústria e/ou Armazenagem
- 64 2803 1545 4 8 2 1 3090 1545 4635 12360 4635 16995 Indústria e/ou Armazenagem
- 65 2858 1758 4 8 2 1 3516 1758 5274 14064 5274 19338 Indústria e/ou Armazenagem
- 66 3142 1976 4 8 2 1 3952 1976 5928 15808 5928 21736 Indústria e/ou Armazenagem
- 67 3022 1895 4 8 2 1 3790 1895 5685 15160 5685 20845 Indústria e/ou Armazenagem

13
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- 68 4518 2966 4 12 2 1 5932 2966 8898 35592 8898 44490 Indústria e/ou Armazenagem
- 69 5383 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 70 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 71 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 72 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 73 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 74 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 75 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 76 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 77 4379 2843 4 12 2 1 5686 2843 8529 34116 8529 42645 Indústria e/ou Armazenagem
- 78 5766 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 79 5119 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 80 5123 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 81 5125 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 82 5126 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 83 5127 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 84 5129 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 85 5130 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 86 5132 3386 4 12 2 1 6772 3386 10158 40632 10158 50790 Indústria e/ou Armazenagem
- 87 2162 2162 1 25 6 1 12972 2162 15134 54050 6486 60536 Comércio e/ou Serviços
- 88 2665 1372 4 12 2 1 2744 1372 4116 16464 4116 20580 Indústria e/ou Armazenagem
- 89 2593 1459 4 12 2 1 2918 1459 4377 17508 4377 21885 Indústria e/ou Armazenagem
- 90 2972 1725 4 12 2 1 3450 1725 5175 20700 5175 25875 Indústria e/ou Armazenagem
- 91 3345 1991 4 12 2 1 3982 1991 5973 23892 5973 29865 Indústria e/ou Armazenagem
- 92 3717 2257 4 12 2 1 4514 2257 6771 27084 6771 33855 Indústria e/ou Armazenagem
- 93 4090 2523 4 12 2 1 5046 2523 7569 30276 7569 37845 Indústria e/ou Armazenagem
- 94 4462 2789 4 12 2 1 5578 2789 8367 33468 8367 41835 Indústria e/ou Armazenagem
- 95 7892 5780 4 12 2 1 11560 5780 17340 69360 17340 86700 Indústria e/ou Armazenagem
- 96 5569 3815 4 12 2 1 7631 3815 11446 45783 11446 57229 Indústria e/ou Armazenagem
- 97 3564 2258 4 12 2 1 4516 2258 6774 27096 6774 33870 Indústria e/ou Armazenagem
- 98 - Fração A 2610 1 12 2 1 5220 2610 7830 31320 7830 39150 Indústria e/ou Armazenagem
- 98 - Fração B 2633 1 12 2 1 5266 2633 7899 31596 7899 39495 Indústria e/ou Armazenagem
- 98 - Fração C 2657 1 12 2 1 5314 2657 7971 31884 7971 39855 Indústria e/ou Armazenagem
- 98 - Fração D 2680 1 12 2 1 5360 2680 8040 32160 8040 40200 Indústria e/ou Armazenagem
- 98 - Fração E 2703 1 12 2 1 5406 2703 8109 32436 8109 40545 Indústria e/ou Armazenagem
- 99 230375 217909 4 18 3 1 653727 217909 871636 3922362 653727 4576089 Indústria e/ou Armazenagem
- 100 2674 2674 1 9 2 1 5348 2674 8022 24066 8022 32088 Infraestruturas Elétricas
- 101 20052 14613 4 12 2 1 29226 14613 43839 175356 43839 219195 Indústria e/ou Armazenagem
- 102 12247 8046 4 12 2 1 16092 8046 24138 96552 24138 120690 Indústria e/ou Armazenagem
- 103 3875 2410 4 12 2 1 4820 2410 7230 28920 7230 36150 Indústria e/ou Armazenagem
- 104 3932 2527 4 12 2 1 5054 2527 7581 30324 7581 37905 Indústria e/ou Armazenagem
- 105 3385 2137 4 12 2 1 4274 2137 6411 25644 6411 32055 Indústria e/ou Armazenagem
- 106 2838 1746 4 12 2 1 3492 1746 5238 20952 5238 26190 Indústria e/ou Armazenagem
- 107 2551 1565 4 12 2 1 3130 1565 4695 18780 4695 23475 Indústria e/ou Armazenagem
- 108 3970 2560 4 12 2 1 5120 2560 7680 30720 7680 38400 Indústria e/ou Armazenagem
- 109 3727 2398 4 12 2 1 4796 2398 7194 28776 7194 35970 Indústria e/ou Armazenagem
- 110 3730 2395 4 12 2 1 4790 2395 7185 28740 7185 35925 Indústria e/ou Armazenagem
- 111 3760 2417 4 12 2 1 4834 2417 7251 29004 7251 36255 Indústria e/ou Armazenagem
- 112 5809 4314 4 12 2 1 8628 4314 12942 51768 12942 64710 Indústria e/ou Armazenagem
- 113 3446 1969 4 12 2 1 3938 1969 5907 23628 5907 29535 Indústria e/ou Armazenagem
- 114 2692 1653 4 12 2 1 3306 1653 4959 19836 4959 24795 Indústria e/ou Armazenagem
- 115 2725 1685 4 12 2 1 3370 1685 5055 20220 5055 25275 Indústria e/ou Armazenagem
- 116 2691 1640 4 12 2 1 3280 1640 4920 19680 4920 24600 Indústria e/ou Armazenagem
- 117 2686 1636 4 12 2 1 3272 1636 4908 19632 4908 24540 Indústria e/ou Armazenagem
- 118 5100 3689 4 12 2 1 7378 3689 11067 44268 11067 55335 Indústria e/ou Armazenagem

819.783 633.299 521 -  -  - 1541732 613921 2155653 9099630 1841764 10941394 -
Ab.C.S. - Abaixo da cota de soleira * - Número da parcela do Plano aprovado em 2010

** - Deverá cumprir o definido nas Superfícies de Desobstrução do Aeródromo

22002

 Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 5 | Quadro síntese das parcelas 

(Fonte: CMA, 2016) 
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4.8. INFRAESTRUTURAS 
Neste capítulo efetuar-se-á uma descrição das infraestruturas previstas para o PEC, centrando-
se essa descrição na zona de expansão do mesmo, já que no que se refere à 1ª fase as mesmas 
já estão executadas, conforme previsto no Plano elaborado em 2009, sendo que sempre que 
necessário se fará referência às mesmas. Assim, efetuar-se-á a caracterização das seguintes 
infraestruturas: 
 

 Rede de Distribuição Elétrica – Alta, Média e Baixa Tensão; 
 Rede de Iluminação Pública; 
 Rede de Abastecimento de Água; 
 Rede Pluviais e Rede Rega / Incêndio (Rede Secundária); 
 Rede de Águas Residuais Domésticas; 
 Rede de Gás; 
 Rede de Telecomunicações (com inclusão de fibra ótica). 

 
Todas estas infraestruturas serão devidamente desenvolvidas e estudadas de forma 
pormenorizada em fase de projeto de execução, apresentando-se apenas no plano o traçado 
indicativo das mesmas, de acordo com o previsto no RJIGT, podendo estas sofrer ligeiras 
alterações em sede do projeto de execução. 
 
 Rede de Distribuição Elétrica – Alta, Média e Baixa Tensão 
Na sua 1ª fase, o Parque Empresarial é abastecido através de uma rede de média e baixa 
tensão (plantas 10 a 12) a partir de uma rede desenvolvida e baseada em 5 PT, os quais estão 
identificados na Planta 11.  
Contudo, para a expansão do parque, e face às opções estratégicas do Município, e à 
necessidade de efetuar o abastecimento em Alta Tensão a algumas das empresas instaladas no 
Parque Empresarial, o mesmo prevê a construção de uma linha de Alta Tensão (AT), tal como 
pode ser observado na planta 12. 
Esta linha de AT irá entroncar na linha AT que interliga o Parque Eólico do Alto de Monção à 
Subestação de Barrô em Águeda, sendo que a mesma apresenta uma potência de 60 kV 
apresentando uma extensão de 1.200,00 m dentro do parque. A mesma efetua interligação 
com o Posto de Corte (parcela 100) existente na zona nascente do Plano de Pormenor, o qual 
se interliga com a subestação existente da Sakthi Portugal SP 21. O posto apresenta uma área 
de 2.674,00 m2, e pode observado na figura 44. 
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Figura 44 | Planta de Implantação do Posto de Corte (parcela 100) 
(Fonte: EDP Distribuição – Energia S.A., 2015) 

 
Quanto à Rede de Média Tensão (MT), está prevista a execução da mesma com base em 4 PT, 
com potências instaladas, no mínimo, de 630 kVA, os quais se localizam ao longo das novas vias 
propostas, conforme é possível observar na planta 11. De destacar ainda a ligação em MT do 
Posto de Corte ao PT 5 existente. 
No que se refere à distribuição em Baixa Tensão (BT), prevê-se uma potência elétrica mínima de 
50 kVA por parcela, indo até aos 160 kVA, conforme se pode observar na planta 10, sendo que 
a sua distribuição é efetuada de forma homogénea a partir dos PT estabelecidos. Em termos de 
dimensionamento prevê-se a instalação de 3 tubos de Ø 160 mm, para a média tensão e dois 
tubos de Ø 125 mm para baixa tensão. Para as empresas que necessitem de maior potência 
elétrica que a prevista em BT, o seu abastecimento será em média tensão ou alta tensão. 
 
 Rede de Iluminação Pública (IP) 
No que se refere à rede de iluminação pública (Planta 13), esta encontra-se prevista de modo a 
abranger todos os arruamentos e espaços públicos projetados para a expansão do plano 
propondo-se em termos de dimensionamento um tubo de Ø 63 mm. Pode assim observar-se 
que, para a via 1, está prevista a colocação de Postes de Iluminação no separador central da 
mesma, sendo que na via 2 se prevê já a colocação de postes de iluminação de ambos os 
lados da via, sucedendo o mesmo com a EM 605 e com as via 3 e 4. De referir que, no caso da 
via de acesso ao Posto de Corte, e uma vez que a mesma é apenas um arruamento de serviço 
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ao PC, só se encontra prevista iluminação de um lado da via, por se considerar que a sua 
capacidade de carga não justifica a colocação dos dois lados. 
Importa ainda mencionar que, à semelhança do que sucede na 1ª fase do parque, se prevê a 
utilização futura de luminárias LED com sistema de controlo e gestão nos postes a colocar. 
 
 Rede de Telecomunicações (IT) 
Relativamente à rede de telecomunicações, e tal como na primeira fase (Planta 14), prevê-se a 
instalação desta infraestrutura através de 3 tubos de Ø 110 mm em todos os arruamentos 
propostos, de modo a que esta seja acessível por todas as futuras parcelas. A tubagem a 
instalar destina-se à passagem de todas as redes de telecomunicações, incluindo fibra ótica. 
Para todas as infraestruturas estão previstas caixas de visita de 50 m em 50 m bem como as 
travessias necessárias, quer em termos da área a servir atualmente, quer em termos de 
eventuais expansões do parque empresarial que venham a ocorrer. Em termos de execução, é 
ainda de referir que as mesmas serão efetuadas sob o passeio e em tubagem enterrada, de 
modo a permitir um mais fácil acesso à mesma, bem como uma maior eficiência em termos de 
manutenção e segurança.  
 
 Rede de Abastecimento de Água 
No que se refere ao abastecimento de água, atualmente este é efetuado através de dois 
pontos: do reservatório de Alvarim (ver planta 16) e da conduta de distribuição existente junto 
ao extremo poente do parque empresarial. De realçar que, com a execução da via 1, será 
necessário efetuar um desvio da conduta que hoje abastece o parque a partir do reservatório 
de Alvarim para a via a edificar, já que o caminho onde a mesma se encontra implantada 
neste momento ficará inserido em parcelas que serão depois vendidas a privados. 
Quanto à rede em si, prevê-se a implantação de tubagem em todos os arruamentos propostos 
e que constituem frente de construção para as novas parcelas, sendo que os diâmetros 
propostos variarão em função da capacidade de carga de cada arruamento, estando previsto 
para os arruamentos principais condutas com Ø 110 mm. Para as vias secundárias (juntos aos 
lotes 96 a 98 e 60 a 63), o diâmetro seja apenas de Ø 90 mm.  
De referir que o abastecimento para a rede será efetuado pela AdRA, embora tal não implique 
que as empresas que se venham a instalar no PEC não possam efetuar furos próprios para 
abastecimento das suas unidades em termos de água para uso industrial. 
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 Rede Pluviais e Rede Rega / Incêndio (Rede Secundária) 
Quanto à rede de rega e incêndio (Planta 18), a mesma funcionará em estrita ligação com a 
rede de águas pluviais. Desta forma, a rede de águas pluviais (Planta 19) está definida de forma 
a possibilitar a recolha das águas em todos os novos arruamentos, sendo que está prevista a 
criação de uma bacia de retenção (lago artificial), o qual servirá para controlar as descargas 
na zona do Plano das águas das chuvas. Esta bacia ajudará não só na distribuição das águas, 
descarregando para a Ribeira da Borralheira quando necessário, como igualmente fará o 
tratamento de partículas suspensas de modo a que as águas possam ser reintroduzidas no 
sistema de rega/incêndio.  
Este lago servirá igualmente, em casos de necessidade e na ausência de água disponível para 
o funcionamento da rede de incêndios, para a reintrodução no sistema de água adicional 
necessária. Em casos de excesso de água pluviais recolhidas estas serão escoadas deste para 
as linhas de água existentes a sul do plano. Pretende-se, desta forma, criar um mecanismo 
ecoeficiente na gestão da água no Parque.De referir que as condutas a colocar terão um 
diâmetro mínimo de Ø 400 mm, embora eventualmente se posso vir a implementar condutas de 
diâmetro superior, em fase de projeto de execução dos arruamentos. No que se refere à rede 
de incêndios (planta 18), a mesma apresentará nas suas condutas um diâmetro de Ø 125 mm, 
há semelhança do já executado na 1ª fase do parque. 
 
 Rede de Águas Residuais Domésticas 
No que se refere à rede de águas residuais, o que se preconiza nesta ampliação é a 
continuidade da rede existente (condutas de Ø 200 mm), sendo que são propostas condutas 
em todas as vias novas e igualmente na EM 605, fazendo-se ainda uma ligação através da via 2 
ao lote 59. O reencaminhamento do efluente para a rede pública será efetuado através da 
instalação de uma estação elevatória, instalada na zona sul do Plano, que bombeará as águas 
residuais para a conduta de Vale Grande.  
 
 Rede de Gás Natural 
O abastecimento de gás ao Parque é efetuado a partir da conduta de distribuição de 200 mm 
existente na zona de Vale Grande, a cerca de 2.600m do PEC. Como se pode observar na 
planta 15, as condutas irão estar implantadas nos novos arruamentos previstos, com exceção 
da via de acesso ao Posto de Corte de AT, já que nesta área não será necessário o 
abastecimento de gás natural. De referir que o parque será abastecido em baixa pressão (até 4 
bar), sendo que se prevê que de futuro possa a vir a ser necessário o abastecimento em média 
pressão (acima de 4 bar) de forma a poder abastecer algumas empresas com maior consumo 
de gás natural.  
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4.9. PEREQUAÇÃO 
De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), é fundamental, 
nos casos dos Planos de Pormenor onde exista mais do que um proprietário, a implementação 
de um sistema de perequação que conduza a reequilíbrio e redistribuição das mais-valias, ou 
menos valias, do Plano por todos os proprietários abrangidos pelo mesmo. 
Tal como observado no capítulo referente ao parcelamento atual da área do Plano, é possível 
verificar que, neste momento, existem situações diferenciadas, sendo, que a maior parte das 
parcelas do plano são propriedade do Município, excetuando-se daqui apenas os lotes já 
constituídos e vendidos a empresas privadas pelo próprio Município e a maior parte dos terrenos 
inseridos nos Espaços Verdes de Enquadramento e nos Espaços Florestais de Proteção (estes 
últimos que coincidem com a faixa de gestão de combustíveis do Plano). 
De referir que, tal como sucedeu na primeira fase do Parque Empresarial, que correspondeu ao 
Plano de Pormenor inicial, a autarquia tem intenção de adquirir todos os terrenos inseridos no 
interior do limite do mesmo, porquanto, a curto prazo a necessidade de aplicação de um 
sistema perequativo se tornará desnecessário, já que a única proprietária será a autarquia e as 
mais-valias e externalidades positivas ou negativas do plano serão internalizadas pela mesma, 
sem que tal afete os privados. 
Ainda assim, e até que tal suceda, torna-se necessário aplicar um sistema perequativo ao plano, 
mas apenas aplicável aos proprietários privados que se encontram nos Espaços Verdes de 
Enquadramento e nos Espaços Florestais de Proteção, pois as restantes parcelas terão que 
necessariamente ser adquiridas para a execução do Plano de Pormenor, tal como previsto.  
Desta forma, face à área pertencente ao Município e às características das intervenções nela 
previstas relativamente à área total do plano, este último será executado através do sistema de 
imposição administrativa11, assumindo o Município, para além da iniciativa da sua execução, 
todos os encargos associados, nomeadamente, elaboração do projeto de execução do 
Parque, execução das infraestruturas, equipamentos e espaços públicos, operações 
urbanísticas associadas à consolidação dos efeitos registais das novas parcelas criadas, bem 
como as despesas associadas à manutenção e limpeza da faixa de gestão de combustíveis12. 
Assim sendo, tendo em conta que só será possível a edificação em áreas afetas ao Municipio 
(que não as já vendidas pelo mesmo), o sistema apenas será aplicado aos prédios e aos 
proprietários privados situados nos Espaços Verdes de Enquadramento e nos Espaços Florestais 
de Proteção.  

                                                      
11 De acordo com o constante do artigo 151º. do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. 
12 Conforme definido pelo n.º 11 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro.  
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Este sistema foi, aliás, o mesmo que foi aplicado aquando da elaboração inicial do Plano de 
Pormenor, não fazendo sentido a sua alteração, sendo que a sua formulação resulta do 
impacto que estas parcelas irão registar em termos de produtividade florestal, em virtude da 
entrada em vigor do plano, já que, de acordo com a legislação em vigor, a plantação florestal 
nestas áreas terá que obedecer a regras de espaçamento previstos na lei, o que irá diminuir a 
rentabilidade dos mesmos. 
Assim, e efetuando uma transcrição das regras perequativas do relatório de 2009 do Plano de 
Pormenor, verificamos que:  
“(…) A acrescentar a esta diminuição produtiva, será ainda necessário ter em consideração a 
questão relacionada com as cedências que terão que existir para a criação do espaço 
público. Neste campo, considerou-se que o valor a aplicar na fórmula da perequação será o 
correspondente ao valor já pago pela Autarquia para a aquisição de terrenos na área de 
intervenção. Quanto aos cálculos dos valores diferenciais para a plantação florestal, estes terão 
que ser aplicados à perpetuidade, isto é, terão que ter em conta o tempo em que existirá uma 
efectiva restrição à produção florestal tal sucede actualmente sem existência do plano. Assim, 
propõe-se que a fórmula a aplicar seja: 

Comp = 4,53€/m2 * Ac + (Rent A – Rent B) 
Em que: 
Ac – Área de cedência para execução do espaço público. 
Rent A – Rentabilidade dos prédios tendo em conta uma florestação com 
compassos iguais a 2 m13 
Rent B - Rentabilidade dos prédios tendo em conta uma florestação com 
compassos iguais a 4 m, conforme definido D.L. n.º 124/2006, de 28 de Junho 

No entanto, importa realçar que a aplicação da fórmula terá que ter as seguintes regras: 
 A parcela corresponde à aquisição de terrenos (4,53€/m2 * Ac) para infra-estruturas 

apenas poderá ser aplicada uma vez, aquando da execução das infra-estruturas que 
ocupem os terrenos; 

 A parcela corresponde às perdas de rentabilidade florestal (Rent A – Rent B) deve ser 
aplica em cada 10 anos (data de corte de uma plantação de eucaliptos), vigorando a 
partir da reflorestação com o cumprimento das regras previstas no D.L. n.º 124/2006, de 
28 de Junho. 

                                                      
13 O valor de 2 m de afastamento corresponde, de acordo com os levantamentos do gabinete técnico florestal do 
Município, ao compasso comum utilizado no Concelho de Águeda e que se aplica, por conseguinte, a área em causa que 
apresenta as mesmas condições que as restantes áreas florestadas do Município. 
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 Nos casos em que a faixa de gestão de combustíveis venha a ser integrada na 
expansão do parque empresarial, cessa automaticamente a aplicação da fórmula e 
de qualquer compensação, sendo que caso os terrenos venham a ser adquiridos na 
totalidade pelo Município ou venham a ter capacidade edificatória, terão que ser 
devolvidos pelos proprietários os montantes anteriormente atribuídos, com excepção 
dos referentes à primeira aplicação da fórmula perequativa. 
(…)” 

Ora, o descritivo aplica-se na totalidade à situação atual, e como tal, as regras acima 
constantes voltam a ser vertidas no regulamento. Refira-se nesta matéria, aliás, que a Autarquia 
foi adquirindo, tal como referido no relatório de 2009 do Plano de Pormenor, as propriedades 
constantes da então faixa de gestão de combustíveis, fazendo com que não houvesse ainda 
aplicação das regras de perequação constantes no plano. 
 
5. PROGRAMA DE EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS  
 
No que se refere ao Programa de Execução e Investimentos, importa, antes de mais, efetuar uma 
análise relativamente à execução da 1º fase do Plano de Pormenor, e depois apresentar a 
previsão para a execução e custos referentes à ampliação do mesmo, a que se refere o 
presente capítulo. 
Assim, em 2009, estava prevista a execução do Plano e consequentemente do Parque 
Empresarial em apenas 4 anos, com o seu terminus em 2012, com um custo previsível de 
4.312.546,89€ (não incluindo aquisição de terrenos), sendo que se previa uma 
comparticipação com base em fundos comunitários (QREN) de cerca de 2.299.450,00 €.  
Verifica-se agora, passados 7 anos sobre a data de elaboração do cronograma de 
execução e investimentos, que o Parque Empresarial apenas terminou as obras referentes às 
infraestruturas em 2013, sendo que apenas foram executados os arruamentos previstos, (só 
faixa de rodagem), não tendo ainda sido executados o Centro de Inovação e 
Tecnologia/Incubadora de Empresas, o equipamento social e os espaços verdes previstos 
(assim como passeios e pistas cicláveis). 
Tal facto resultou de duas situações chave: 

1. O facto de Portugal ter entrado em crise profunda em 2010, o que levou à recessão da 
economia nacional e à imposição de restrições orçamentais à Administração Pública, 
que levaram a uma retração da economia nacional e a uma consequente retração das 
empresas na aquisição de lotes no parque empresarial, o que atrasou o seu 
desenvolvimento; 
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2. Intrinsecamente relacionado com a primeira questão, o facto de só em 2014/2015 se ter 
começado a sentir a recuperação por parte da economia nacional e as empresas 
terem iniciado a comprar lotes do Parque Empresarial, o que conduziu a um atraso na 
execução (por razões já antes explicadas) dos espaços verdes e dos equipamentos 
previstos, que não fariam sentido serem executados com o Parque sem ocupação. 

Assim, verifica-se que, não tivessem sido os fatores externos a Águeda, poder-se-ia ter conseguido 
cumprir o cronograma previsto em termos temporais, embora se verifique hoje que, em termos 
orçamentais, os custos de execução da 1ª fase (ainda não completa e incluindo aquisição de 
terrenos) ultrapassaram os valores previstos, cifrando-se perto dos 5 milhões de euros, sendo que o 
valor da execução da empreitada foi de 2.661.411,20€ (ver quadro 6).  
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 6 | Valor de Investimento Submetido ao QREN (fonte: CMA, 2015) 
 

Contudo, e como já referido, parte da empreitada não foi executada (passeios, jardins, vias 
cicláveis, espaço público, e algumas infraestruturas), tendo em conta que só fará sentido edificar 
os mesmos após a execução das edificações nos lotes. Para a parte restante, estão previstos 
mais cerca de 2.799.116,34€ (estimativa).  
 
 
 

Quadro 7 | Valor de Investimento Submetido ao QREN (fonte: CMA, 2015) 
 

Quanto à comparticipação pelo FEDER, a mesma foi de 2.490.732,22 € (quadro 7), sendo que 
neste momento o valor foi ajustado para 1.900.953,44€ (por causa do Funding Gap). 
Ora, analisada esta situação, importa agora apresentar o cronograma devidamente reajustado 
a esta situação, incluindo igualmente a expansão do Parque. Para a concretização das obras 
definiu-se um horizonte temporal de 4 anos, coincidente com o atual quadro comunitário, o 
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Fases Ações Previstas 2017 2018 2019 2020 Estimativa de Execução (€)
Vias (Passeios, Pista Ciclável) / Espaços Verdes 2 799 116,34  
Equipamento Social 600 000,00  
CN/Incubadora de Empresas 490 712,00  

(*) (*) 3 889 828,34  
Via 1
Via 2
Via 3
Via  4
Espaço Verde 1
Espaço Verde 2

300 000,00  1 000 000,00  14 000,00  - 1 314 000,00  
(*) - A inserir em Plano de Atividades e Orçamento, apartir de 2018, pelo que não ficou prevista rubrica especifica no PA e Orçamento de 2017

1 314 000,00  

Estimativas Custos Anuais (€)

Estimativas Custos Anuais (€) - 2ª fase

Estimativas Custos Anuais (€) - 1ª fase

Fase 1

Fase 2 

Portugal 2020, já que o Parque será alvo de uma candidatura a fundos comunitários quando o PP 
estiver aprovado.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quadro 8 | Cronograma de Execução da 1ª e 2ª fases do PP do Parque Empresarial do Casarão (fonte: CMA, 2016) 

 
Assim, e observando o quadro 8, verifica-se que para a 2ª fase do Plano de Pormenor, o custo 
estimado de execução é de 1.314.000,00€, respeitante à construção das vias previstas, assim 
como das infraestruturas básicas e espaços verdes, sendo que a sua execução está prevista ser 
concluída em 2019, com um investimento de cerca de 300.000,00€ em 2017, 1.000.000,00€ em 
2018 e 14.000,00€ em 2019. 
Estas despesas já estão consignadas em sede do Plano de Atividades e Orçamento da Câmara 
Municipal de Águeda, na rúbrica 2017 I 32, conforme pode ser observado no anexo 4. De referir 
que está também previsto em orçamento para 2017 a execução do Projeto e Estudo de Impacte 
Ambiental, na rúbrica 2017 I 123. 
Quanto ao faseamento da obra, verificamos que a execução das vias se inicia em 2017, com a 
via 1 (que efetua a ligação à EM 605-1) e da via 4 (já parcialmente existente no terreno), que 
efetua ligação ao Posto de Corte (lote nº 100), sendo que só em 2018 se irão concluir as restantes 
vias, pois só nessa data estarão construídas todas as edificações nos lotes já adquiridos.  
Quanto aos espaços verdes, prevê-se igualmente a mesma situação, com a sua execução a 
surgir apenas em 2018, sendo que o equipamento social previsto e a Incubadora apenas 
arrancarão com a sua execução em 2019 e 2020 respetivamente, já com o Parque em pleno 
funcionamento14. As obras serão realizadas pela Câmara Municipal recorrendo quer a meios 
financeiros próprios (incluindo os provenientes da venda de lotes deste Parque15), e meios 
financeiros resultantes dos fundos comunitários (supletivamente). 

                                                      
14 De referir que, em alguns casos, estamos de estimativa orçamental, a qual poderá ser alvo de ligeiras alterações 
aquando da elaboração dos projetos de execução necessários.  
15 Cujo valor de venda ao público até 2016 foi de 15,00€/m2, sendo que o valor de venda constante em regulamento é de 
25,00€/m2. De referir que nalguns casos o valor a pagar é de 1,00€/m2, pelo facto de estarmos a falar de lotes que foram 
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Refira-se que, no que diz respeito à 1ª fase, o valor previsto para conclusão da obra é de 
3.889.823,34 €, incluindo-se aqui a execução dos edifícios associados aos equipamento social e 
ainda do Centro de Inovação e Tecnologia/Incubadora de Empresas. No entanto, e como só se 
prevê a sua execução a partir de 2018, não estão aqui consignadas verbas em orçamento para 
a sua execução. Contudo, face à venda das parcelas aprovadas pela autarquia, vai ser possível 
observar que o município terá receitas próprias suficientes para a execução desta fase. 
Voltando à 2ª fase do Parque, a aquisição de terrenos para o mesma, realizada entre 2010 e 2016 
(já que os terrenos para a 1ª fase foram adquiridos até essa data), perfaz um valor total de 
3.330.961,46 €, fazendo com que o valor da 2ª fase do PEC em termos de terrenos ascenda aos 
4.644.961,46 € de investimento total. 
Para se perceber o equilíbrio económico para a execução do Parque, apresentam-se de 
seguida no quadro 9 os valores referentes à aquisição dos lotes existentes (1ª fase) e dos futuros 
lotes resultantes das parcelas do Plano (2ª fase), constantes no quadro 10, sendo possível 
observar que, face aos contratos a realizar, o valor global de encaixe financeiro será de 
6.981.210,00 € (valor calculado com base na aquisição de todos os lotes com o custo do m2 a 
25,00 €, de acordo com o expresso no regulamento de venda de lotes do Parque Empresarial, no 
nº 1 do artigo 7º, valor esse que ultrapassa o valor de investimento da autarquia na execução da 
2ª fase do PEC, assegurando-se assim a viabilidade financeira do investimento).  
Contudo, importa salientar que, face à necessidade de tornar mais competitivo o Parque 
Empresarial, e tal como já foi efetuado para 2015 e 2016, o valor de venda dos lotes será 
provavelmente reduzido para os 15,00€/m2, pelo que o valor da receita da 2ª fase rondará os 
4.610.200,00 € (quadro 11), valor que ficará próximo dos 4.644.961,46 € de investimento total.  
De referir igualmente que a venda dos lotes na 2ª fase está já quase toda garantida, face às 
reservas de lotes existentes, e cujos pedidos estão constantes no anexo 5, garantindo-se assim o 
retorno financeiro do investimento. O facto de se colocar a aquisição de todos os lotes em 2017 
prende-se com o timing dos pedidos de reserva existentes, já que os mesmos apresentam datas 
para início de construção em 2017. 
Salienta-se ainda o facto de, para além dos valores da receita prevista, a autarquia poder ainda 
apresentar uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Centro (possivelmente ao 
eixo Prioritário Competitividade e Internacionalização da Economia Regional), para ampliação 
do Parque e ligação à Rede Viária fundamental, no montante global de 7.967.928,00 €16, o que 
irá permitir igualmente equacionar a venda dos lotes a preços ainda mais competitivos. 

                                                                                                                                                            
vendidos a empresas para o qual foi reconhecido o Interesse Público (caso da Sakthi Portugal SP21), ou de estarmos 
perante situações de direito de superfície, que em média demoram 25 anos a pagar o custo total do lote. 
16  O valor apresentado para candidatura é superior ao valor de investimento para execução do Parque, já que o mesmo 
contempla a ligação viária do Parque à Rede Viária fundamental, nomeadamente ao IC2, o que inflaciona o valor previsto 
apenas para o Parque.  
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N.º do Lote Função do lote Área do 
lote (m2) Nome Empresa Modalidade Valor de venda 

(m2)
Valor total do lote 

(€) 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Unipessoal, Lda. Aquisição 15,00 € 11.250,00 € 11.250,00 €

2 Comércio e/ou 
serviços 750

Silfergomes – Comércio de 
Ferragens e Ferramentas, 

Unipessoal, Lda.
Aquisição 15,00 € 11.250,00 € 11.250,00 €

3 Comércio e/ou 
serviços 750 LIVRE _ 15,00 € 11.250,00 € 11.250,00 €

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

deferida 15,00 € 11.250,00 € 11.250,00 €
5 Comércio e/ou 

serviços 750 Somnium, Lda. Aquisição 
deferida 15,00 € 11.250,00 € 5.625,00 € 2.812,50 € 2.812,50 €

6 Comércio e/ou 
serviços 1.818 Cláudio Aristides de Sousa 

Barbosa Aquisição 15,00 € 27.270,00 € 27.270,00 €

7 Comércio e/ou 
serviços 7.259 Carlos Natal, Lda.

Direito de 
Superfície 
deferido

1,00 € 181.475,00 € 7.259,00 € 7.259,00 € 7.259,00 € 7.259,00€ x 22 
anos

9 Indústria / 
Armazenagem 3.181 Perfichapa – Comércio de 

Produtos Siderúrgicos, Lda.
Direito de 
Superfície 1,00 € 79.525,00 € 3.181,00 € 3.181,00 € 3.181,00 € 3.181,00 € 3.181,00€ x 21 

anos

10 Indústria / 
Armazenagem 2.882 IMBV - Indústria de Moldes do 

Baixo Vouga, Lda.
Direito de 
Superfície 
deferido

1,00 € 72.050,00 € 2.882,00 € 2.882,00 € 2.882,00 € 2.882,00€ x 22 
anos

11 Indústria / 
Armazenagem 2.583 PERMUTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 Indústria / 
Armazenagem 3.438 Imagem de Férias, Lda. Direito de 

Superfície 1,00 € 85.950,00 € 3.438,00 € 3.438,00 € 3.438,00 € 3.438,00 € 3.438,00 € 3.438,00€ x 19 
anos

13A a 13J Indústria / 
Armazenagem 50.735 Solintellysys, Lda. Aquisição 15,00 € 761.025,00 € 228.307,00 € 532.718,00 €

13K Indústria / 
Armazenagem 62.166 FJ Bikes Europe, Lda. Aquisição 15,00 € 932.490,00 € 300.000,00 € 632.490,00 €

14 Indústria / 
Armazenagem 5.593 António Trabulo - Pólos Cargo, 

Lda. Aquisição 15,00 € 83.895,00 € 83.895,00 €

15 Indústria / 
Armazenagem 3.785 EMAJ, Lda.

Direito de 
Superfície 
deferido

1,00 € 94.625,00 € 3.785,00 € 3.785,00 € 3.785,00 € 3,785,00€ x 22 
anos

16A Indústria / 
Armazenagem 8.757 Raio – Móveis Metálicos, Lda. Aquisição 15,00 € 131.355,00 € 31.355,00 € 100.000,00 €

18 Indústria / 
Armazenagem 4.660 Raio – Móveis Metálicos, Lda. Aquisição 

deferida 15,00 € 69.900,00 € 69.900,00 €
19 Indústria / 

Armazenagem 4.962 Cardieventos, Lda. Aquisição 
deferida 15,00 € 74.430,00 € 27.911,25 € 18.607,50 € 18.607,50 € 9.303,75 €

20 Indústria / 
Armazenagem 4.841 Perfilkit, Lda. Aquisição 15,00 € 72.615,00 € 18.153,75 € 18.153,75 € 18.153,75 € 18.153,75 €

21 Indústria / 
Armazenagem 5.107 Santos & Gomes, Lda.

Direito de 
Superfície 
deferido

1,00 € 127.675,00 € 5.107,00 € 5.107,00 € 5.107,00 € 5.107,00€ x 22 
anos

22 Indústria / 
Armazenagem 5.256 PERMUTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

29 e 30 Comércio e/ou 
serviços 1.500

Aguitécnica – Assistência Técnica 
e Comércio de Máquinas e 

Equipamentos, Ld.ª 
Aquisição 15,00 € 22.500,00 € 22.500,00 €

31
Centro de 
Investigação e 
Tecnologia

1.963 Centro de Investigação e 
Tecnologia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

32 Equipamento 
Social 6.651 Equipamento Social _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

33 Indústria / 
Armazenagem 3.669 Beecork, Ld.ª Direito de 

Superfície 1,00 € 91.725,00 € 3.669,00 € 3.669,00 € 3.669,00 € 3.669,00 € 3.669,00 € 3.669,00€ X 19 
anos

34 Indústria / 
Armazenagem 3.672 Sobmedida - Indústria e Confeção 

de Moda Praia e Fitness, Lda.
Direito de 
Superfície 1,00 € 91.800,00 € 3.672,00 € 3.672,00 € 3.672,00 € 3.672,00 € 3.672,00€ x 21 

anos

35 Indústria / 
Armazenagem 5.077 LIVRE _ 15,00 € 76.155,00 € 76.155,00 €

36A Indústria / 
Armazenagem 15.150 Globaltronic, SA | Lightenjin, Lda. Aquisição 15,00 € 227.250,00 € 28.406,25 € 85.218,75 € 85.218,75 € 28.406,25 €

39 Indústria / 
Armazenagem 3.277 Febol – Ferragens da Borralha, 

Ld.ª Aquisição 15,00 € 49.155,00 € 24.577,50 € 24.577,50 €

40 Indústria / 
Armazenagem 3.813 Tortec - Tornearia de Peças 

Técnicas, Ld.ª Aquisição 15,00 € 57.195,00 € 9.532,50 € 17.158,50 € 30.504,00 €

41 Indústria / 
Armazenagem 3.719 Packoptions, Ld.ª Direito de 

Superfície 1,00 € 92.975,00 € 3.719,00 € 3.719,00 € 3.719,00 € 3.719,00 € 3.719,00€ x 21 
anos

42 a 48 e 52 
a 58

Indústria / 
Armazenagem 62.661 Triangle's - Cycling Equipment, SA Aquisição 1,00 € 62.661,00 € 62.661,00 €

49 Indústria / 
Armazenagem 3.233 FEBOL - Ferragens da Borralha, 

Ld.ª Aquisição 15,00 € 48.495,00 € 48.495,00 €

50 e 51 Indústria / 
Armazenagem 7.966 Triangle's - Cycling Equipment, SA Aquisição 

deferida 15,00 € 68.150,62 € 68.150,62 €

3.738.591,62 € 9.532,50 € 237.914,00 € 960.605,00 € 1.575.534,37 € 104.692,00 € 58.132,00 € 9.303,75 €

* Lotes agregados aos lotes 13A a 13K.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 9 | Mapa Receitas – 1ª fase  

(fonte: CMA, 2016) 
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N.º do 
Lote Função do lote Área do 

lote (m2) Nome Empresa Modalidade Valor de venda 
(m2)

Valor total do lote 
(€) 2015 2016 2017

59 Indústria / 
Armazenagem 5.938 LIVRE Aquisição 25,00 € 148.450,00 € 89.070,00 €

60 Indústria / 
Armazenagem 3.581 LIVRE Aquisição 25,00 € 89.525,00 € 53.715,00 €

61 e 62 Indústria / 
Armazenagem 9.975 CONNEPAR Aquisição 25,00 € 249.375,00 € 149.625,00 €

63 Indústria / 
Armazenagem 5.221 ORO FREDDO Aquisição 25,00 € 130.525,00 € 78.315,00 €

64 a 67 Indústria / 
Armazenagem 11.825 ABCOTT Aquisição 25,00 € 295.625,00 € 177.375,00 €

68 Indústria / 
Armazenagem 4.518 RAIZ SPECIALITY 

COFFEES Aquisição 25,00 € 112.950,00 € 67.770,00 €

69 a 75 Indústria / 
Armazenagem 32.839 FALMA VERDE Aquisição 25,00 € 820.975,00 € 492.585,00 €

76 e 77 Indústria / 
Armazenagem 8.955 CERÂMICA DO ALTO Aquisição 25,00 € 223.875,00 € 134.325,00 €

78 a 86 Indústria / 
Armazenagem 46.776 CICLO FAPRIL Aquisição 15,00 € 701.640,00 € 46.776,00 €

87 Comércio e/ou 
serviços 2.162 FLAGWORLD Aquisição 25,00 € 54.050,00 € 32.430,00 €

88 Indústria / 
Armazenagem 2.665 LIVRE Aquisição 25,00 € 66.625,00 € 39.975,00 €

89 Indústria / 
Armazenagem 2.593 LIVRE Aquisição 25,00 € 64.825,00 € 38.895,00 €

90 Indústria / 
Armazenagem 2.972 RENTANDGO Aquisição 25,00 € 74.300,00 € 44.580,00 €

91 Indústria / 
Armazenagem 3.345 POTIRA Aquisição 25,00 € 83.625,00 € 50.175,00 €

92 Indústria / 
Armazenagem 3.717 LIVRE Aquisição 25,00 € 92.925,00 € 55.755,00 €

93 a 95 Indústria / 
Armazenagem 16.444 RIMMA Aquisição 25,00 € 411.100,00 € 246.660,00 €

96 Indústria / 
Armazenagem 5.569 RAIL BRASIL Aquisição 25,00 € 139.225,00 € 83.535,00 €

97 e 98A 
a 98E

Indústria / 
Armazenagem 25.566 BONAMI Aquisição 25,00 € 639.150,00 € 383.490,00 €

99 Indústria / 
Armazenagem 230.375 SAKTHI PORTUGAL 

SP21 Aquisição 1,00 € 352.045,00 € 352.045,00 €

100 Infraestruturas 
elétricas 2.674 POSTO DE CORTE _ _ _ _ _ _

101 a 112 Indústria / 
Armazenagem 69.876 LIVRE Aquisição 25,00 € 1.746.900,00 € 1.048.125,00 €

113 a 118 Indústria / 
Armazenagem 19.340 AGUESPORT Aquisição 25,00 € 483.500,00 € 290.100,00 €

6.981.210,00 € 352.045,00 € 0,00 € 3.603.276,00 €TOTAIS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 10 | Mapa Receitas – 2ª fase  
(Fonte: CMA, 2016) 
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N.º do 
Lote Função do lote Área do 

lote (m2) Nome Empresa Modalidade Valor de venda 
(m2)

Valor total do lote 
(€) 2015 2016 2017

59 Indústria / 
Armazenagem 5.938 LIVRE Aquisição 15,00 € 89.070,00 € 89.070,00 €

60 Indústria / 
Armazenagem 3.581 LIVRE Aquisição 15,00 € 53.715,00 € 53.715,00 €

61 e 62 Indústria / 
Armazenagem 9.975 CONNEPAR Aquisição 15,00 € 149.625,00 € 149.625,00 €

63 Indústria / 
Armazenagem 5.221 ORO FREDDO Aquisição 15,00 € 78.315,00 € 78.315,00 €

64 a 67 Indústria / 
Armazenagem 11.825 ABCOTT Aquisição 15,00 € 177.375,00 € 177.375,00 €

68 Indústria / 
Armazenagem 4.518 RAIZ SPECIALITY 

COFFEES Aquisição 15,00 € 67.770,00 € 67.770,00 €

69 a 75 Indústria / 
Armazenagem 32.839 FALMA VERDE Aquisição 15,00 € 492.585,00 € 492.585,00 €

76 e 77 Indústria / 
Armazenagem 8.955 CERÂMICA DO ALTO Aquisição 15,00 € 134.325,00 € 134.325,00 €

78 a 86 Indústria / 
Armazenagem 46.776 CICLO FAPRIL Aquisição 15,00 € 701.640,00 € 46.776,00 €

87 Comércio e/ou 
serviços 2.162 FLAGWORLD Aquisição 15,00 € 32.430,00 € 32.430,00 €

88 Indústria / 
Armazenagem 2.665 LIVRE Aquisição 15,00 € 39.975,00 € 39.975,00 €

89 Indústria / 
Armazenagem 2.593 LIVRE Aquisição 15,00 € 38.895,00 € 38.895,00 €

90 Indústria / 
Armazenagem 2.972 RENTANDGO Aquisição 15,00 € 44.580,00 € 44.580,00 €

91 Indústria / 
Armazenagem 3.345 POTIRA Aquisição 15,00 € 50.175,00 € 50.175,00 €

92 Indústria / 
Armazenagem 3.717 LIVRE Aquisição 15,00 € 55.755,00 € 55.755,00 €

93 a 95 Indústria / 
Armazenagem 16.444 RIMMA Aquisição 15,00 € 246.660,00 € 246.660,00 €

96 Indústria / 
Armazenagem 5.569 RAIL BRASIL Aquisição 15,00 € 83.535,00 € 83.535,00 €

97 e 98A 
a 98E

Indústria / 
Armazenagem 25.566 BONAMI Aquisição 15,00 € 383.490,00 € 383.490,00 €

99 Indústria / 
Armazenagem 230.375 SAKTHI PORTUGAL 

SP21 Aquisição 1,00 € 352.045,00 € 352.045,00 €

100 Infraestruturas 
elétricas 2.674 POSTO DE CORTE _ _ _ _ _ _

101 a 112 Indústria / 
Armazenagem 69.876 LIVRE Aquisição 15,00 € 1.048.140,00 € 1.048.125,00 €

113 a 118 Indústria / 
Armazenagem 19.340 AGUESPORT Aquisição 15,00 € 290.100,00 € 290.100,00 €

4.610.200,00 € 352.045,00 € 0,00 € 3.603.276,00 €TOTAIS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 11 | Mapa Receitas – 2ª fase  
(Fonte: CMA, 2016) 
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6. MONITORIZAÇÃO E SEGUIMENTO 
 
Com a perspetiva de se avaliar, no tempo, a adequação do executado, bem como do previsto 
para a presente revisão e ampliação do PP do Parque Empresarial do Casarão, conforme o 
previsto no n.º 2 do artigo 4.º e no n.º 1 do artigo 187.º do RJIGT, importa efetuar uma descrição 
qualitativa e quantitativa baseada nos objetivos previstos para a implementação do Parque (1ª 
fase), bem como projetar os mesmos indicadores para a fase de ampliação que se prevê que 
possa culminar no ano de 2020. Conforme explanado anteriormente (ponto 4.1), os objetivos 
traçados para a 1.ª fase do PEC foram alcançados, sendo agora importante definir os 
indicadores qualitativos e quantitativos da execução do Plano, os quais são expressos de 
seguida:  
 Indicador 1 - Grau de execução das infraestruturas, espaços verdes e espaços públicos  
A execução das infraestruturas referentes ao Parque Empresarial do Casarão (1.ª fase) encontra-
se praticamente concluída, tendo sido executadas as vias (apenas as faixas de rodagem), bem 
como todas as infraestruturas previstas (abastecimento de água, abastecimento elétrico, rede 
de gás, rede de águas pluviais e de incêndio, rede de águas residuais domésticas e rede de 
telecomunicações). Neste âmbito, apenas não foram executados os passeios e pistas clicáveis, 
espaços verdes, o Centro de Investigação e Tecnologia / Incubadora de Empresas e o 
Equipamento Social, pelos motivos já enunciados anteriormente. Conforme previsto no quadro 
8, referente ao programa de execução do PEC, está previsto que os trabalhos em falta para 
conclusão da 1.ª fase do PEC sejam executados entre 2018 e 2020. 
 Indicador 2 - Grau de ocupação dos lotes 
Conforme indicado no quadro 1 do presente relatório, verifica-se um elevado grau de 
compromisso dos lotes do PEC (1.ª fase), o qual é de cerca de 93,10% referente às parcelas 
existentes, sendo que o valor sobre para 97% nas parcelas destinadas exclusivamente à industria  
armazenagem. No caso da segunda fase do PP, a percentagem de lotes ocupada é de 3% do 
total de lotes (Sakthi Portugal SP21, SA, Posto de Corte), sendo que com as reservas de lotes para 
a 2.ª fase até à data recebidas (anexo 5) o valor sobe, potencialmente, para os 68,33%. 
 Indicador 3 - N.º de empresas instaladas e em funcionamento no PEC 
Atualmente, encontram-se 2 empresas em funcionamento no PEC (Tortec, Lda. e Sakthi Portugal 
SP21, SA), estando em construção 6 novas unidades industriais. Para os anos de 2017 e 2018, e 
contabilizando apenas os lotes da 1.ª fase do Parque, prevê-se um acréscimo significativo de 
unidades construídas, uma vez que existem 18 lotes com contratos de aquisição ou direito de 
superfície assinados e candidaturas a 12 lotes em fase de análise e aprovação. 
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 Indicador 4 - N.º de empresas deslocalizadas para o PEC 
Conforme é possível constatar no quadro 1, o Parque apresenta na sua 1.ª fase um elevado 
grau de comprometimento, sendo que, de acordo com a descrição já efetuada, se prevê que 
durante o ano de 2017 seja iniciada a construção de um grande volume de novas unidades 
industriais, as quais estarão a laborar entre o final deste ano e 2018. Efetuando uma análise do 
quadro 32 do Relatório Ambiental do Plano, é possível verificar que se prevê que o PEC venha a 
albergar 17 deslocalizações, das quais 35% virão de áreas urbanas residenciais, o que vem 
demonstrar a importância que este espaço tem vindo demonstrar na melhoria do ordenamento 
industrial do concelho, cumprindo um dos termos de referencia que levou à sua execução 
inicial.. 
 Indicador 5 - N.º de novos trabalhadores 
O Plano prevê a criação (numa perspetiva conservadora) de cerca de 572 postos de trabalho, 
na 1ª fase do PEC (quadro 39 do Relatório Ambiental), sendo que se a este número forem 
somados os trabalhadores previstos para a Sakthi Portugal SP21, prevê-se numa estimativa 
conservadora  alcançar-se os 1.700 novos postos de trabalho direto. Contudo, com a 
ampliação prevista para a 2ª fase do PEC, o valor poderá, numa prespetiva otimista, chegar aos 
2500 postos de trabalho. 
 Indicador 6 – Grau de ocupação de lotes com investimento estrangeiro 
Ao longo dos últimos anos e fruto do trabalho que a autarquia de Águeda tem realizado de 
promoção do concelho e captação de investimento externo com base no Parque Empresarial 
do Casarão, são vários os projetos de capital estrangeiro ou empresas estrangeiras que 
assumem a instalação de novas unidades em Águeda. São bom exemplo disto, conforme 
referido anteriormente, o projeto da Sakthi Portugal SP21, de capital indiano, ou a FJ Bikes 
Europe, cujo investimento provém de Taiwan. Neste contexto, importa ainda antever que, 
conforme é possível verificar no anexo 5, as reservas de lotes efetuadas para a área de 
expansão do Parque que provêm de investimento externo, nomeadamente brasileiro, o que 
poderá significar que 26% dos lotes serão ocupados com projetos oriundos de capitais 
estrangeiros. 
 Indicador 6 - Preço do solo industrial do concelho 
Um dos principais objetivos que indiretamente se pretendia alcançar com a criação do parque 
passava pela desinflação do mercado imobiliário associado ao solo industrial, já que a 
especulação fundiária levou durante várias décadas à perda de investimento externo e interno. 
A construção do PEC (1ª fase) teve já efeitos positivos a este nível, com uma redução entre os 35 
e os 65% nos preços de venda de lotes industriais em Espaços de Atividades Económicas do 
Concelho (ponto 5.3.1.1 do Relatório Ambiental), o que veio mostrar que foram alcançados os 
objetivos preconizados para a elaboração deste plano. 
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 Indicador 7 - Qualidade Paisagística e Ambiental 
Neste âmbito, e porque esta é uma temática relevante no contexto industrial, importa analisar 
os parâmetros que permitiram uma melhor caracterização da situação atual da qualidade 
ambiental, nomeadamente a qualidade da água à saída para o meio recetor das águas 
pluviais, qualidade das águas residuais, qualidade do ar, níveis de ruído na envolvente no 
parque e a fragmentação de ecossistemas 
Efetuada uma abordagem sobre os principais indicadores para a implementação do PEC, 
importa definir as metas para os mesmos que permitam a sua monitorização e avaliação até ao 
horizonte temporal de execução do Plano, sendo as mesmas  expressas de forma resumida na 
tabela seguinte. 
 

INDICADORES METAS (2020) PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO 
1. Grau de execução das infraestruturas, espaços verdes e espaços públicos 100% Anual 

2. Grau de ocupação dos lotes 100% Anual 
3. N.º de empresas instaladas e em funcionamento no PEC Todos os lotes ocupados Anual 
4. N.º de empresas deslocalizadas para o PEC 18 Anual 
5. N.º de  novos trabalhadores 2500 Anual 
6. Grau de ocupação de lotes com investimento estrangeiro 25% Anual 
7. Preço do solo industrial do concelho 25,00 €/m2 Anual 

8. Qualidade Paisagística e Ambiental Serão verificados vários parâmetros 
anualmente, no âmbito da monitorização da Declaração Ambiental do PEC  Anual 

Quadro 12 | Indicadores para monitorização e seguimento da Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do PEC-Águeda  
 
Conforme já mencionado, o acompanhamento anual da execução dos objetivos e fatores 
ambientais identificados para o Parque é efetuada no âmbito do processo de Avaliação 
Ambiental, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, e do 
consagrado no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, pelo que estes instrumentos serão muito 
relevantes no seguimento e monitorização da execução da revisão e ampliação do PP do PEC. 
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 7. REGULAMENTO  
 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 
 

Artigo 1.º 
Âmbito 

A área do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão – Revisão e Ampliação, 
adiante designado por PP, é a que se encontra delimitada na Planta de Implantação anexa a 
este Regulamento. 
 

 
Artigo 2.º 
Regime 

O presente regulamento tem como objetivo a regulação da ocupação na área do PP tendo 
em conta as estratégias de desenvolvimento delineadas pelo Município. Quaisquer ações de 
iniciativa pública, privada ou mista a realizar na área de intervenção do presente PP, que 
tenham como consequência ou finalidade a ocupação, uso ou transformação do solo, ficam 
obrigatoriamente sujeitas ao disposto no presente regulamento. 

 
 

Artigo 3.º 
Conteúdo Documental 

1. O PP é constituído pelos seguintes elementos: 
Regulamento 
Planta de Implantação 
Planta de Condicionantes 

2. O PP é acompanhado pelos seguintes elementos: 
Relatório e Programa de Execução das acções previstas e respetivo Plano de 
Financiamento 
Planta de Enquadramento 
Planta de Localização 
Planta da Situação Existente 
Planta da Estrutura Fundiária 
Planta de Compromissos Urbanísticos 
Perfis Transversais / Pormenores 
Perfis Longitudinais 
Rede de BT – Infraestruturas 
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Rede de MT – Infraestruturas  
Rede de AT – infraestruturas  
Rede de IP – Infraestruturas 
Rede de Telecomunicações – Infraestruturas 
Rede de Gás Natural 
Rede de Abastecimento de Água 
Rede de Drenagem de Águas Residuais 
Rede de Rega / Incêndios 
Rede de Drenagem de Águas Pluviais 
Planta de Acessibilidades 
Relatório Ambiental e Resumo Não técnico 

 
 

Artigo 4.º 
Definições 

Para efeitos deste Regulamento, são adoptadas as definições constantes no Decreto 
Regulamentar nº 9/2009 de 29 de maio, na sua atual redação. 

 
 

Artigo 5.º 
Condicionantes  

Na Planta de Condicionantes, que integra o presente PP, encontram-se assinaladas todas as 
condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública aplicáveis à área do 
Plano, sendo que qualquer alteração ao uso do solo que ocorra nestas áreas obedece, para 
além das disposições constantes no presente Regulamento, ao disposto na legislação aplicável.  
 

Artigo 6º 
Riscos e Vulnerabilidades 

1. As intervenções, transformações e ocupações do solo previstas devem ter em consideração 
os riscos e vulnerabilidades identificados para a zona, designadamente incêndios florestais, 
incêndios industriais, acidentes de tráfego aéreo, acidentes industriais graves e transporte de 
matérias perigosas, contribuindo para a sua intervenção e para a atenuação das suas 
consequências, devendo ser observada a legislação específica e os normativos aplicáveis a 
cada um dos riscos identificados. 

2. Não deve ser autorizada qualquer intervenção urbanística que agrave ou potencie uma 
situação de risco ou que ponha em causa, direta ou indiretamente, a segurança de 
pessoas e bens. 
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Artigo 7.º 

Estrutura de Zonamento 
Para os efeitos do presente regulamento, a estrutura de zonamento do território afeto ao PP é 
constituída pelas seguintes categorias, conforme a planta de implantação: 

1. Solo Urbano 
a. Espaços de atividades económicas, os quais integram as parcelas destinadas a 

indústria, armazenagem, comércio (a retalho e por grosso), oficinas, serviços, 
equipamentos e instalações destinadas à reciclagem de produtos/operações 
de gestão de resíduos. 

b. Espaços Canais, os quais integram faixa de rodagem, estacionamento, pista de 
ciclistas, passeios, rede de percursos pedonais acessíveis e entradas de 
parcelas. 

c. Espaços Verdes, que integram: 
i. Espaços Verdes de Utilização Coletiva, os quais integram os espaços 

verdes para usufruto e recreio da população; 
ii. Espaços Verdes de Enquadramento, os quais integram os espaços que 

visam a articulação da área edificada com a envolvente, em estreita 
articulação com os Espaços Florestais de Proteção. 

 
2. Solo Rústico 

a. Espaços Florestais de Proteção, que correspondem a espaços com função de 
proteção associados à faixa de gestão de combustíveis, e onde se pretende a 
plantação de espécies autóctones e que ajudem a valorizar a envolvente 
imediata ao solo urbano. 

 
Artigo 8.º 

Interesse Público 
Na área do PP são admitidos usos e edificações que não se encontrem com conformidade com 
os usos e/ou regras e parâmetros de edificabilidade estipulados no presente regulamento para 
a respetiva categoria em termos de estrutura de zonamento, onde o mesma se pretenda 
implantar, desde que o interesse público da iniciativa seja reconhecido pela Assembleia 
Municipal e estas enquadrem uma das seguintes situações: 

a.  Apresentem um elevado carácter inovador a nível nacional e internacional; 
b.  Englobem investimentos iguais ou superiores a 5.000.000,00 €; 
c.  Criem um elevado número de empregos. 
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CAPÍTULO II 
Solo Urbano   
SECÇÃO I 

Condições Gerais de Edificabilidade 
 

Artigo 9.º 
Âmbito 

As regras que orientam a ocupação das parcelas integradas nesta categoria são as que se 
encontram definidas na Planta de Implantação e no quadro síntese constante da mesma e do 
presente regulamento. 

 
Artigo 10.º 

Implantação  
1. As edificações que venham a surgir nesta categoria de espaço não podem ultrapassar a 

área do polígono de implantação (máximo) definido na respetiva planta de implantação, 
cumprindo, cumulativamente, todas as restantes regras constantes do presente 
regulamento. 

2. Excecionam-se do número anterior as parcelas referentes a comércio e/ou serviços, 
identificadas na planta de implantação, assim como a parcela referente ao Centro de 
Inovação e Tecnologia/Incubadora de Empresas (parcela 31), para o qual a área de 
construção coincide com a área do polígono de implantação, não se aplicando o 
constante nos artigos 12º, 13º do presente Regulamento, assim como o nº 2 do artigo 14º. 

 
Artigo 11.º 
Coberturas 

1. É permitida a existência de coberturas amovíveis até ao limite lateral das parcelas, apenas 
nos casos em que sirvam zonas de carga e descarga, devendo ser recolhidas quando não 
utilizadas para este fim e desde que sejam totalmente vazadas, permitindo a circulação de 
veículos de emergência sob as mesmas. 

2. É permitida a existência de coberturas fixas e amovíveis nos alçados anteriores e posteriores 
das construções, não podendo estes ultrapassar os 3 m do polígono de implantação 
(máximo), tendo que ser totalmente vazadas, permitindo a circulação de veículos de 
emergência sob as mesmas. 

3. No caso das coberturas a criar no alçado anterior e posterior serem fixas, estas devem ser 
parte integrante da estrutura e ter um tratamento arquitetónico cuidado, nomeadamente 
em termos de materiais e cores. Nestes casos, a análise será sempre efetuada caso a caso, 
podendo a Autarquia não permitir a execução das mesmas, caso estas não se coadunem 
com a imagem urbana que se pretende para o local. 
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Artigo 12.º 
Índice de Impermeabilização do Solo 

Não é permitido um índice de impermeabilização do solo superior a 87% da área da parcela. 
 
 

Artigo 13.º 
Área Livre das Parcelas  

1. É permitido o depósito de materiais na área livre das parcelas, sendo que tais locais devem 
ser obrigatoriamente identificados no projeto da edificação e localizar-se na parte posterior 
da parcela. 

2. É obrigatória a criação de uma faixa de 3 m à volta da construção, destinada à circulação 
de veículos, a qual deve estar livre permanentemente.  

3. É obrigatória a criação de uma área mínima de 5% da área total da parcela destinada a 
espaços verdes. Na composição, arranjo e manutenção destes espaços, da 
responsabilidade e competência do proprietário da parcela, observar-se-ão as seguintes 
condicionantes: 

a) Devem ser devidamente arborizados e localizados, preferencialmente, na frente da 
parcela; 

b) As espécies arbóreas a utilizar devem ser autóctones, ou do género Ligustrum 
Lucidum, admitindo-se outras, no entanto, as quais ficam sujeitas a análise por parte 
da Câmara Municipal; 

c) Na sua composição devem ser utilizados relva ou similares, grelha de enrelvamento 
ou material compatível não impermeabilizante. 

 
 

Artigo 14.º 
Estacionamentos e Zonas de Carga/Descarga 

1. O estacionamento público encontra-se definido na planta de implantação. 
2. Para o estacionamento privado os valores a cumprir são os seguintes: 

a) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 50 m² de área total de 
construção para comércio e/ou serviços com área total de construção igual ou 
inferior a 1 000 m², devendo ser assegurados locais adequados para cargas e 
descargas; 

b) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 25 m² de área total de 
construção para comércio e/ou serviços com área total de construção superior a 1 
000 m², devendo ser assegurados locais adequados para cargas e descargas; 

c) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 200 m² de área total de 
construção para indústria e/ou armazéns, devendo ser assegurados locais 
adequados para cargas e descargas; 
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d) 1 lugar de estacionamento de veículos pesados por cada 1 000 m² de área total de 
construção para indústria e/ou armazéns, devendo ser assegurados locais 
adequados para cargas e descargas; 

e) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 5 quartos para os 
estabelecimentos hoteleiros, acrescido de 1 lugar para veículo pesado de 
passageiros por cada 50 quartos, com o mínimo de 1 lugar; 

f) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 75 m² de área total de 
construção para equipamentos, acrescido de 1 lugar para veículo pesado de 
passageiros por cada 500 m² de área total de construção, quando o uso em causa 
o justificar; 

g) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 50 m² de área total de 
construção para oficinas automóveis. 

h) 1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros por cada 75 m² de área total de 
construção para equipamentos, acrescido de 1 lugar para veículo pesado de 
passageiros por cada 500 m2 de área total de construção, quando o uso em causa 
assim o justificar. 

3. A Câmara Municipal pode deliberar a dispensa total ou parcial do cumprimento da 
dotação de estacionamento estabelecido nos números anteriores, desde que se verifique 
uma das seguintes condições: 

a. A impossibilidade ou a inconveniência de natureza técnica, nomeadamente em 
função das características geológicas do terreno, dos níveis freáticos, do 
condicionamento da segurança de edificações envolventes, da interferência com 
equipamentos e infraestruturas ou da funcionalidade dos sistemas públicos de 
circulação de pessoas e veículos; 

b. As dimensões da parcela ou a sua situação urbana tornarem tecnicamente 
desaconselhável a construção do estacionamento com a dotação exigida, por 
razões de economia e funcionalidade interna. 

4. A não dotação de lugares de estacionamento pelas razões referidas no número anterior dá 
lugar ao pagamento de uma compensação ao Município, definida nos termos e condições 
estipuladas em regulamento municipal. 

5. Os espaços para estacionamento privado, dimensionados de acordo com os parâmetros 
definidos no ponto 2 do presente artigo, devem conter lugares reservados para veículos em 
que um dos ocupantes seja uma pessoa com mobilidade condicionada, de acordo com a 
legislação em vigor. 

6. Devem ser acauteladas as zonas de carga e descarga no interior das parcelas referente a 
indústria e/ou armazenagem, podendo estar inseridas no interior do edifício, sendo 
expressamente proibida a utilização do espaço público para estas finalidades. 
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Artigo 15.º 
Vedações  

1. Não são permitidos muros de vedação confinantes com a via pública ou de estremas cujo 
impacto visual se considere negativo para a imagem urbana, sendo que os muros 
confinantes com o espaço público não poderão exceder, em todos os casos 1,20 m, 
podendo subir mais 1,00 m desde que seja com recurso a sebes vivas ou estruturas que 
garantam uma leitura de continuidade entre o espaço público e o espaço privado. 

2. Os muros laterais e posteriores não podem ultrapassar os 1,20 m, com excepção dos muros 
de suporte de terra, caso os mesmos sejam tecnicamente necessários podendo, neste caso, 
os mesmos atingirem os 2,50 m acima da cota da soleira; 

3. A partir do limite do plano de fachada anterior permite-se a elevação dos muros laterais e 
posteriores até aos 2,50 m, com recurso à utilização de gradeamentos desde que estes 
sejam devidamente envolvidos com sebes verdes. 

4. Os portões de acesso às parcelas devem ser definidos de forma a permitir efetuar facilmente 
as manobras de entrada e saída de veículos, evitando que estes interrompam o trânsito e as 
normais condições de circulação automóvel, devendo recuar, sempre que necessário. 

 
Artigo 16.º 

Energias Alternativas/Renováveis  
É permitida a utilização de energias alternativas/renováveis pelas unidades industriais ou outros 
usos a instalar nas parcelas do plano, nomeadamente energia eólica, solar ou outra, desde que 
a Câmara Municipal, após análise do projeto, considere viável a sua utilização, e que o seu 
impacto do ponto de vista da imagem urbana não seja prejudicial, devendo as unidades que 
recorram a este tipo de fontes cumprir todos os condicionalismos legais e licenciamentos 
existentes. 
 

Artigo 17.º 
Ecoeficiência Hídrica 

É obrigatória a implantação, nas unidades industriais, armazéns e outros, de medidas de 
ecoeficiência hídrica, que permitam a redução do consumo de água. 
 

Artigo 18.º 
Águas pluviais 

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. 
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Artigo 19.º 
Depósitos de Gás 

Nos casos em que existiam depósitos de gás afetos a unidades industriais, estes devem localizar-
se no interior da parcela, de modo que o seu abastecimento possa efetuar-se sem ser a partir 
da via pública e cumprindo as necessárias normas de segurança. 

 
Artigo 20.º 

Postos de Transformação 
1. Quando se verifique a necessidade de instalação de PT privativos, estes devem ser do tipo 

CB (cabine baixa), preparado para entrada e saída em média tensão (posto de 
seccionamento). 

2. São permitidas outras soluções de PT, as quais têm que ser devidamente justificadas do 
ponto de vista técnico e ficar dependentes da análise, caso a caso, do Município. 

 
 

SECÇÃO II 
Espaços de Atividades Económicas 

 
Artigo 21.º 

Usos 
1. Nas parcelas destinadas a indústria e/ou armazenagem, permite-se a instalação de 

indústrias do tipo 1, 2, 3 e armazéns. 
2. Nestas parcelas podem ainda ser instaladas outras atividades consideradas 

complementares ou compatíveis com estas, tais como comércio por grosso, logística e 
operações de gestão de resíduos, a analisar caso a caso pela Câmara Municipal. 

3. No caso das parcelas destinadas a gestão de resíduos, é obrigatória a execução de uma 
cortina arbórea à volta de toda a área destinada ao processamento de resíduos, com 5,00 
m de largura e, no mínimo, 2 fiadas intercaladas de árvores (preferencialmente do género 
Cupressus Thuya), não sendo permitida a plantação de espécies de crescimento rápido. 

4. Nas parcelas identificadas na planta de implantação como destinadas a comércio e/ou 
serviços permite-se ainda a instalação de unidades industriais do Tipo 3, desde que se 
destine a uma tipologia industrial ou uso que não seja potencialmente perigoso para as 
parcelas confinantes. 

 
Artigo 22.º 

Emparcelamento 
1. É permitida a agregação de parcelas contíguas para a formação de parcelas de maior 

dimensão, desde que possuam limites comuns, sendo a autorização para tal dada, caso a 
caso, pela Câmara Municipal. 
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2. Nestes casos, o polígono de implantação (máximo) passa a corresponder à soma dos 
polígonos de implantação das parcelas que sejam emparceladas, mais a área compreendida 
entre os dois polígonos. 

3. O emparcelamento implica o cumprimento por parte das parcelas unificadas das mesmas 
normas do regulamento como se tratassem de parcelas individualizadas. 

 
Artigo 23.º 

Propriedade Horizontal e Divisão das Parcelas 
1. Admite-se a constituição de propriedades horizontais nas parcelas constantes da Planta de 

Implantação, de acordo com o definido no quadro síntese e desde que nenhuma das 
frações se destine a uma tipologia industrial ou uso potencialmente perigoso para as 
restantes.  

2. Admite-se a divisão das parcelas constantes da Planta de Implantação, até ao número 
definido no quadro síntese para as frações a criar em cada parcela, e desde que 
nenhuma das parcelas resultante se destine a uma tipologia industrial ou uso 
potencialmente perigoso para as restantes. 

 
Artigo 24.º 

Loteamento 
1. Admite-se a execução de loteamentos individualizados em parcelas com área igual ou 

superior a 75.000 m2 constantes da planta de implantação, de acordo com o definido no 
quadro síntese, e desde que nenhum dos lotes resultantes se destine a uma tipologia 
industrial ou uso potencialmente perigoso para as restantes.  

2. O exposto no número anterior é igualmente aplicável aos casos em que se verifique o 
emparcelamento de várias parcelas do PP até atingir área da parcela supramencionada. 

 
Artigo 25.º 

Altura da Edificação 
Não é permitido que a altura da edificação ultrapasse os valores constantes do quadro síntese 
anexo a este Regulamento, devendo cumprir cumulativamente as superfícies de desobstrução 
previstas no Plano Diretor Municipal, com exceção das construções que, por razões de ordem 
técnica e/ou de layout, assim o necessitem, devendo tal ser devidamente justificado e analisado, 
caso a caso, pela Câmara Municipal. 
 

Artigo 26.º 
Caves 

É permitida a construção de cave desde que tal resulte de exigências de ordem técnica, 
designadamente a criação de fossos para maquinaria ou outro tipo de equipamentos. 
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SECÇÃO III 
Espaços de Uso Especial 

 
 

SUBSECÇÃO I 
Equipamento Social 

 
Artigo 27.º 

Usos e Condições de Ocupação 
A parcela n.º 32 destina-se à instalação de equipamentos sociais, principalmente, de apoio aos 
trabalhadores locais; 
 
 

SUBSECÇÃO II 
Centro de Investigação e Tecnologia e/ou Incubadora de Empresas 

 
Artigo 28.º 

Usos e Condições de Ocupação 
1. A parcela n.º 31 destina-se à instalação de atividades associadas a um ou mais dos seguintes 
usos: Incubadora de Empresas, Centro de Investigação e Tecnologia; 
2. Nesta parcela admite-se ainda a instalações de atividades relacionadas com centro de 
negócios. 
 
 

SUBSECÇÃO III 
Infraestruturas Elétricas 

 
Artigo 29.º 

Usos e Condições de Ocupação 
1. A parcela nº 100 destina-se a instalação do Posto de Corte de Alta Tensão de 

Abastecimento de Energia Elétrica, e cuja linha de abastecimento em AT se encontra 
constante da Planta de Condicionantes anexa a este regulamento. 

2. Na parcela mencionada no ponto anterior do presente artigo, apenas são aplicáveis as 
regras constantes do regulamento que não ponham em causa o funcionamento destas 
infraestruturas, não sendo aplicáveis as regras constantes nos artigo 12º, 13º, 14º e 15º do 
presente regulamento. 
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SECÇÃO IV 
Espaços Canais 

 
Artigo 30.º 

Âmbito e Objectivos 
1. Estas áreas são constituídas por faixas de rodagem, estacionamento, pistas de ciclistas, 

passeios, rede de percursos pedonais acessíveis e entradas das parcelas. Os arruamentos a 
executar terão as características geométricas definidas na Planta de Implantação e passam 
a constituir arruamentos públicos. 

2. Os passeios e rede de percursos pedonais acessíveis devem cumprir o estipulado na 
legislação em vigor, nomeadamente em termos de inexistência de obstáculos, dimensionais, 
de adoção de elementos e textura de pavimentos e de legibilidade, capazes de fornecer às 
pessoas com mobilidade condicionada a indicação dos principais percursos e 
atravessamentos existentes.  

 
SECÇÃO V 

Espaços Verdes 
 

SUBSECÇÃO I 
Espaços Verde de Utilização Coletiva 

 
Artigo 31.º 

Usos e Condições de Ocupação 
1. As Áreas de Utilização Coletiva estão devidamente assinaladas na Planta de Implantação. 
2. Nestas áreas, as espécies arbóreas a utilizar devem ser preferencialmente dos géneros dos 

Cedrus Libani e Ligustrum Lucidum. 
3. A Câmara Municipal, ou a entidade gestora do Parque Empresarial, é responsável pelo 

arranjo e manutenção destas áreas, permitindo-se a sua utilização para funções de apoio 
ao desporto ou ao lazer. 

 
SUBSECÇÃO II 

Espaços Verdes de Enquadramento 
 

Artigo 32.º 
Usos e Condições de Ocupação 

1. Os Espaços Verdes de Enquadramento encontram-se identificados na planta de 
implantação. 
2. A estas áreas aplicam-se as mesmas regras que as constantes no nº 2 do artigo 33º.  
3. Não é permitida a edificação nesta categoria de espaços. 
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CAPÍTULO III 
Solo Rústico   
Artigo 33.º 

Espaços Florestais de Proteção 
1. Os Espaços Florestais de Proteção encontram-se identificados na planta de implantação. 
2. Estas áreas estão sujeitas ao estipulado no n.º 11 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 
28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 
3. Não é permitida a edificação nesta categoria de espaços. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Execução e Programação do Plano 

 Artigo 34.º 
Sistema e Formas de Execução do Plano 

1. O plano e as operações urbanísticas são efetuadas através do sistema de imposição 
administrativa, sendo a iniciativa de execução do mesmo do Município, de acordo com o 
referido no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão territorial (RJIGT). 

2. O plano executa-se de acordo com o reparcelamento previsto na Planta de Implantação e 
através de operações urbanísticas, de acordo com o Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação (RJUE). 

 
Artigo 35.º 

Mecanismos de Perequação 
1. De acordo com o RJIGT, no que se refere aos mecanismos de perequação, é utilizado o 

mecanismo da compensação, o qual se aplica única e exclusivamente à área inserida nos 
Espaços Florestais de Proteção (faixa de gestão de combustíveis). 

2. As compensações são em numerário, de acordo com a seguinte fórmula:  
 Comp = 4,53€/m2 * Ac + (Rent A – Rent B)  

Em que: 
 Ac – Área de cedência para execução do espaço público e infraestruturas. 
 Rent. A – Rentabilidade dos Prédios tendo em conta uma florestação com 

compassos iguais a 2,00 m. 
 Rent. B – Rentabilidade dos Prédios tendo em conta uma florestação com 

compassos iguais a 4,00 m, conforme definido Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 
de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 
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3. A parcela corresponde à aquisição de terrenos (4,53€/m2 * Ac) para espaço público e 
infraestruturas apenas pode ser aplicada uma vez, aquando da execução das 
infraestruturas que ocupem os terrenos inseridos na faixa de gestão de combustíveis. 

4. A parcela corresponde à rentabilidade florestal (Rent A – Rent B) deve ser aplicada em 
cada 10 anos, aplicando-se a partir da reflorestação com o cumprimento das regras 
previstas no DL n.º 124/2006, de 28 de junho. 

5. Nos casos em que a faixa de gestão de combustíveis venha a ser integrada na expansão 
do Parque Empresarial, cessa automaticamente a aplicação da fórmula e de qualquer 
compensação, sendo que, caso essas parcelas venham a ser adquiridas na totalidade pelo 
Município ou venham a ter capacidade edificatória, devem ser devolvidos pelos 
proprietários os montantes anteriormente atribuídos, com exceção dos referentes à primeira 
aplicação da fórmula perequativa. 
 

CAPÍTULO V 
Disposições Finais 

 
Artigo 36º 

Entrada em Vigor 
O presente PP entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República. 
 

Artigo 37.º 
Omissões 

Às eventuais situações de omissão que possam surgir da aplicação do presente regulamento, 
deverá aplicar-se o disposto na legislação em vigor sobre o assunto. 
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Ac.C.S Ab.C.S. Ac.C.S. Ab.C.S. Total Ac.C.S. Ab.C.S. Total

1 1 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
2 2 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
3 3 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
4 4 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
5 5 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
6 6 1818 829 1 9 2 1 1658 829 2487 7461 2487 9948 Comércio e/ou Serviços
7 7 3779 2426 4 9 2 1 4852 2426 7278 21834 7278 29112 Indústria e/ou Armazenagem
8 8 3480 2213 4 9 2 1 4426 2213 6639 19917 6639 26556 Indústria e/ou Armazenagem
9 9 3181 1999 4 12 2 1 3998 1999 5997 23988 5997 29985 Indústria e/ou Armazenagem

10 10 2882 1786 4 12 2 1 3572 1786 5358 21432 5358 26790 Indústria e/ou Armazenagem
11 11 2583 1572 4 12 2 1 3144 1572 4716 18864 4716 23580 Indústria e/ou Armazenagem
12 12 3438 1888 4 11 2 1 3776 1888 5664 20768 5664 26432 Indústria e/ou Armazenagem

13A 6214 4171 4 18 3 1 12513 4171 16684 75078 12513 87591 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13B 5971 3989 4 18 3 1 11967 3989 15956 71802 11967 83769 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13C 5590 3696 4 18 3 1 11088 3696 14784 66528 11088 77616 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13D 5158 3374 4 18 3 1 10122 3374 13496 60732 10122 70854 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13E 4753 3073 4 18 3 1 9219 3073 12292 55314 9219 64533 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13F 4610 3146 4 18 3 1 9438 3146 12584 56628 9438 66066 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13G 4610 3146 4 18 3 1 9438 3146 12584 56628 9438 66066 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13H 4610 3146 4 18 3 1 9438 3146 12584 56628 9438 66066 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13I 4610 3146 4 18 3 1 9438 3146 12584 56628 9438 66066 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13J 4610 3146 4 18 3 1 9438 3146 12584 56628 9438 66066 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13K 49277 44032 4 18 3 1 132096 44032 176128 792576 132096 924672 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13L 6504 4650 4 18 3 1 13950 4650 18600 83700 13950 97650 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

13M 6385 4617 4 18 3 1 13851 4617 18468 83106 13851 96957 Indústria e/ou Armazenagem e/ou 
Logística

14 14 5593 3719 4 8 2 1 7438 3719 11157 29752 11157 40909 Indústria e/ou Armazenagem
15 15 3785 2385 4 8 2 1 4770 2385 7155 19080 7155 26235 Indústria e/ou Armazenagem

16 e 17 16A 8757 6709 8 8**/11** 2 1 11182 5591 16773 53275 16773 70048 Indústria e/ou Armazenagem
18 18 4660 2955 4 12 2 1 5910 2955 8865 35460 8865 44325 Indústria e/ou Armazenagem
19 19 4692 3061 4 12 2 1 6122 3061 9183 36732 9183 45915 Indústria e/ou Armazenagem
20 20 4841 3168 4 12 2 1 6336 3168 9504 38016 9504 47520 Indústria e/ou Armazenagem
21 21 5107 3274 4 12 2 1 6548 3274 9822 39288 9822 49110 Indústria e/ou Armazenagem
22 22 5256 3380 4 12 2 1 6760 3380 10140 40560 10140 50700 Indústria e/ou Armazenagem
29 29 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
30 30 750 750 8 9 2 1 1500 750 2250 6750 2250 9000 Comércio e/ou Serviços
31 31 1964 1964 12 9 2 1 3928 1964 5892 17676 5892 23568 Centro de Investigação e Tecnologia 

e/ou Incubadora de Empresas
32 32 6651 4031 1 9 2 1 8062 4031 12093 36279 12093 48372 Equipamento Social
33 33 3669 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem
34 34 3672 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem
35 35 5077 3615 4 12 2 1 7230 3615 10845 43380 10845 54225 Indústria e/ou Armazenagem

36 a 38 36A 15150 10766 12 12 2 1 17538 8769 26307 105228 26307 131535 Indústria e/ou Armazenagem
39 e 49 39A 6510 4198 8 12 2 1 7894 3947 11841 47364 11841 59205 Indústria e/ou Armazenagem

40 40 3813 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem
41 41 3719 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem

42 a 48 e 52 
a 58 42A 62661 55491 56 12 2 1 78958 39479 118437 473748 118437 592185 Indústria e/ou Armazenagem
50 50 3733 2251 4 12 2 1 4502 2251 6753 27012 6753 33765 Indústria e/ou Armazenagem
51 51 4233 2608 4 12 2 1 5216 2608 7824 31296 7824 39120 Indústria e/ou Armazenagem
- 59 5938 4318 4 12 2 1 8636 4318 12954 51815 12954 64768 Indústria e/ou Armazenagem
- 60 3581 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem
- 61 3555 2250 4 12 2 1 4500 2250 6750 27000 6750 33750 Indústria e/ou Armazenagem
- 62 6420 4648 4 12 2 1 9297 4648 13945 55781 13945 69727 Indústria e/ou Armazenagem
- 63 5221 3493 4 12 2 1 6986 3493 10479 41916 10479 52395 Indústria e/ou Armazenagem
- 64 2803 1545 4 8 2 1 3090 1545 4635 12360 4635 16995 Indústria e/ou Armazenagem
- 65 2858 1758 4 8 2 1 3516 1758 5274 14064 5274 19338 Indústria e/ou Armazenagem
- 66 3142 1976 4 8 2 1 3952 1976 5928 15808 5928 21736 Indústria e/ou Armazenagem
- 67 3022 1895 4 8 2 1 3790 1895 5685 15160 5685 20845 Indústria e/ou Armazenagem

13

Volume de construção 
(máximo) - m3

Função
QUADRO SÍNTESE

Número da 
parcela 
inicial *

Número da 
parcela final

Área da 
parcela - 

m²
Polígono de 
implantação 
(máximo) - 

m²

Número de 
fracções 
(máximo)

Altura da 
edificação 
(máxima) - 

m

Número de pisos 
(máximo)

Área de Construção 
(máxima) - m²
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- 68 4518 2966 4 12 2 1 5932 2966 8898 35592 8898 44490 Indústria e/ou Armazenagem
- 69 5383 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 70 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 71 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 72 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 73 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 74 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 75 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 76 4576 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 77 4379 2843 4 12 2 1 5686 2843 8529 34116 8529 42645 Indústria e/ou Armazenagem
- 78 5766 3000 4 12 2 1 6000 3000 9000 36000 9000 45000 Indústria e/ou Armazenagem
- 79 5119 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 80 5123 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 81 5125 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 82 5126 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 83 5127 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 84 5129 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 85 5130 3386 4 12 2 1 6773 3386 10159 40635 10159 50794 Indústria e/ou Armazenagem
- 86 5132 3386 4 12 2 1 6772 3386 10158 40632 10158 50790 Indústria e/ou Armazenagem
- 87 2162 2162 1 25 6 1 12972 2162 15134 54050 6486 60536 Comércio e/ou Serviços
- 88 2665 1372 4 12 2 1 2744 1372 4116 16464 4116 20580 Indústria e/ou Armazenagem
- 89 2593 1459 4 12 2 1 2918 1459 4377 17508 4377 21885 Indústria e/ou Armazenagem
- 90 2972 1725 4 12 2 1 3450 1725 5175 20700 5175 25875 Indústria e/ou Armazenagem
- 91 3345 1991 4 12 2 1 3982 1991 5973 23892 5973 29865 Indústria e/ou Armazenagem
- 92 3717 2257 4 12 2 1 4514 2257 6771 27084 6771 33855 Indústria e/ou Armazenagem
- 93 4090 2523 4 12 2 1 5046 2523 7569 30276 7569 37845 Indústria e/ou Armazenagem
- 94 4462 2789 4 12 2 1 5578 2789 8367 33468 8367 41835 Indústria e/ou Armazenagem
- 95 7892 5780 4 12 2 1 11560 5780 17340 69360 17340 86700 Indústria e/ou Armazenagem
- 96 5569 3815 4 12 2 1 7631 3815 11446 45783 11446 57229 Indústria e/ou Armazenagem
- 97 3564 2258 4 12 2 1 4516 2258 6774 27096 6774 33870 Indústria e/ou Armazenagem
- 98 - Fração A 2610 1 12 2 1 5220 2610 7830 31320 7830 39150 Indústria e/ou Armazenagem
- 98 - Fração B 2633 1 12 2 1 5266 2633 7899 31596 7899 39495 Indústria e/ou Armazenagem
- 98 - Fração C 2657 1 12 2 1 5314 2657 7971 31884 7971 39855 Indústria e/ou Armazenagem
- 98 - Fração D 2680 1 12 2 1 5360 2680 8040 32160 8040 40200 Indústria e/ou Armazenagem
- 98 - Fração E 2703 1 12 2 1 5406 2703 8109 32436 8109 40545 Indústria e/ou Armazenagem
- 99 230375 217909 4 18 3 1 653727 217909 871636 3922362 653727 4576089 Indústria e/ou Armazenagem
- 100 2674 2674 1 9 2 1 5348 2674 8022 24066 8022 32088 Infraestruturas Elétricas
- 101 20052 14613 4 12 2 1 29226 14613 43839 175356 43839 219195 Indústria e/ou Armazenagem
- 102 12247 8046 4 12 2 1 16092 8046 24138 96552 24138 120690 Indústria e/ou Armazenagem
- 103 3875 2410 4 12 2 1 4820 2410 7230 28920 7230 36150 Indústria e/ou Armazenagem
- 104 3932 2527 4 12 2 1 5054 2527 7581 30324 7581 37905 Indústria e/ou Armazenagem
- 105 3385 2137 4 12 2 1 4274 2137 6411 25644 6411 32055 Indústria e/ou Armazenagem
- 106 2838 1746 4 12 2 1 3492 1746 5238 20952 5238 26190 Indústria e/ou Armazenagem
- 107 2551 1565 4 12 2 1 3130 1565 4695 18780 4695 23475 Indústria e/ou Armazenagem
- 108 3970 2560 4 12 2 1 5120 2560 7680 30720 7680 38400 Indústria e/ou Armazenagem
- 109 3727 2398 4 12 2 1 4796 2398 7194 28776 7194 35970 Indústria e/ou Armazenagem
- 110 3730 2395 4 12 2 1 4790 2395 7185 28740 7185 35925 Indústria e/ou Armazenagem
- 111 3760 2417 4 12 2 1 4834 2417 7251 29004 7251 36255 Indústria e/ou Armazenagem
- 112 5809 4314 4 12 2 1 8628 4314 12942 51768 12942 64710 Indústria e/ou Armazenagem
- 113 3446 1969 4 12 2 1 3938 1969 5907 23628 5907 29535 Indústria e/ou Armazenagem
- 114 2692 1653 4 12 2 1 3306 1653 4959 19836 4959 24795 Indústria e/ou Armazenagem
- 115 2725 1685 4 12 2 1 3370 1685 5055 20220 5055 25275 Indústria e/ou Armazenagem
- 116 2691 1640 4 12 2 1 3280 1640 4920 19680 4920 24600 Indústria e/ou Armazenagem
- 117 2686 1636 4 12 2 1 3272 1636 4908 19632 4908 24540 Indústria e/ou Armazenagem
- 118 5100 3689 4 12 2 1 7378 3689 11067 44268 11067 55335 Indústria e/ou Armazenagem

819.783 633.299 521 -  -  - 1541732 613921 2155653 9099630 1841764 10941394 -
Ab.C.S. - Abaixo da cota de soleira * - Número da parcela do Plano aprovado em 2010

** - Deverá cumprir o definido nas Superfícies de Desobstrução do Aeródromo

22002

 Total 
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8. SÍNTESE  
 
Passados 7 anos da elaboração do Plano de Pormenor, verifica-se, tal como já mencionado, 
que o mesmo atingiu todos os objetivos que foram traçados, o que conduziu à necessidade 
atual de proceder à sua alteração e consequente ampliação, por forma a dar resposta às 
atuais necessidades do concelho de Águeda do ponto de vista empresarial. 
O Plano que agora se apresenta utiliza uma linguagem urbanística semelhante ao elaborado 
em 2009, já que, do ponto de vista formal e funcional, os resultados foram positivos, sendo por 
isso mesmo lógico que, do ponto de vista da malha e da tipologia do tecido urbano, se 
mantenham as premissas de elaboração. 
Com esta alteração, o concelho de Águeda ficará pronto a enfrentar os investimentos 
industriais para os próximos 4 anos e tal ajudará a continuar as dinâmicas de âmbito empresarial 
e social que têm vindo a ser registadas no Município nos últimos anos.  
É ainda importante perceber que, pela sua localização geográfica, este Parque já se assumiu 
como um dos mais importantes na Região Centro e sobretudo no âmbito da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), face aos investimentos que conseguiu captar e que 
esperamos continue a captar nos próximos anos, com impacto direto em termos do emprego 
na região, dos valores do PIB e das exportações do concelho, da região e do país. 
No fundo, este continua a assumir-se como um projeto estratégico e estruturante para o 
concelho e fundamental para a criação de uma dinâmica socioeconómico e ambiental 
sustentada para as próximas décadas. 
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ANEXO 1 
Publicações das Deliberações sobre a 

Alteração e a Revisão e Ampliação do Plano de 
Pormenor do Parque Empresarial do Casarão 
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ANEXO 1.1 
Suspensão e Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 
Casarão 

 Aviso n.º 8174/2015, do Diário da República, 2.ª série, n.º 144, de 17 de 
julho de 2015  

 Diário de Notícias, de 15 de julho de 2015 
 Semanário SOL, de 15 de julho de 2015 
 Diário de Aveiro, de 15 de julho de 2015 
 Semanário Região de Águeda, de 15 de julho de 2015 
 Semanário Soberania do Povo, de 15 de julho de 2015 
 Site da Câmara Municipal de Águeda, em 01 de julho de 2015 



Diário da República, 2.ª série — N.º 144 — 27 de julho de 2015 20171

Martins, assistente graduada do mapa de pessoal do Centro Hospitalar 
de Setúbal, E. P. E., autorizada licença sem vencimento, a partir de 
5 de setembro de 2015, para acompanhamento do cônjuge colocado no 
estrangeiro, ao abrigo do artigo 282.º da LTFP. (Isento da fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

15 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração. 
Dr. Alfredo Lacerda Cabral.

208798427

Deliberação (extrato) n.º 1491/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Setúbal, E. P. E., de 4 de junho de 2015, foi ao enfermeiro Fernando 
Fausto Margalho Barroso, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar de 
Setúbal, E. P. E., autorizada licença sem vencimento, a partir de 1 de 
agosto de 2015, pelo período de 364 dias, ao abrigo do artigo 280.º da 
LTFP. (Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração. 
Dr. Alfredo Lacerda Cabral.

208798468

Deliberação (extrato) n.º 1492/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Setúbal, E. P. E., de 8 de abril de 2015, foi a Dr.ª Elda Maria de Carva-
lho Camacho, assistente hospitalar do mapa de pessoal do Centro Hospi-
talar de Setúbal, E. P. E., autorizada licença sem vencimento, a partir de 
1 de julho de 2015, pelo período de 364 dias, ao abrigo do artigo 280.º
da LTFP. (Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Alfredo Lacerda Cabral.

208798321

Deliberação (extrato) n.º 1493/2015
Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospita-

lar de Setúbal, E. P. E., de 11 de fevereiro de 2015, foi a Dra. Maria 
Imelda Gonçalves, Assistente Graduada de Anestesiologia, do mapa de 

Deliberação (extrato) n.º 1494/2015
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Setúbal, E. P. E., de 6 de maio de 2015, foi ao Dr. António Amaral 
Barros Canelas, Assistente Graduado Sénior do mapa de pessoal deste 
Centro Hospitalar, autorizada a dispensa da prestação de serviço de 
urgência ao abrigo do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 
de dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração. 
Dr. Alfredo Lacerda Cabral.

208798249

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1495/2015
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 21 de maio de 2015:
Anabela Marinho Graça, Assistente Graduada Hospitalar, autorizada 

a redução de horário para as 37 horas semanais, ao abrigo do n.º 10 do 
artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 73/90, de 06 de março, em vigor nos termos 
do n.º 3 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 04 de agosto, e 
alínea b) do n.º 2 da Circular Informativa n.º 6/2010, de 06 de junho, 
da ACSS, com efeitos a partir de 21 de maio de 2015. (Não carece de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de julho de 2015. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Margarida Rebelo da Silveira.

208797358

pessoal deste Centro Hospitalar, autorizada a redução de uma hora de 
trabalho semanal, ao abrigo do artigo 5.º n.º 2 alínea c) do Decreto-Lei
n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas.)

15 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Alfredo Lacerda Cabral.

208798281

PARTE H

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 8174/2015

Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial
do Casarão

Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal 
de Águeda, torna público, para os efeitos consignados no Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação conferida pelo Decreto-
Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, no seguimento da aprovação da 
Suspensão Parcial do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 
Casarão e do estabelecimento de Medidas Preventivas, bem como da 
Proposta de Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 
Casarão, pelo Executivo Municipal, em reunião realizada a 2 de junho 
de 2015, e pela Assembleia Municipal de Águeda, em sessão de 26 de 
junho de 2015, o teor da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, 
em reunião realizada a 2 de junho de 2015:

“[…] a Câmara Municipal, depois de analisar a Proposta ao Executivo 
n.º 304/15, de 28/05/2015, deliberou, por unanimidade, o seguinte:

[…] 2. Nos termos do n.º 8 do artigo 100.º, do n.º 1 do artigo 96.º, do 
artigo 74.º e do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setem-
bro, na sua atual redação, proceder à elaboração da Alteração do Plano 
de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, cuja delimitação se 
encontra na planta 2 que faz parte do processo e se encontra também 
arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião;

3 — Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 
22 de setembro, na sua atual redação, dar cumprimento ao procedimento 
para Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, 
nomeadamente a publicação e publicitação da deliberação do Executivo 
Municipal e consequente abertura do período de inquérito público;

4 — Para elaboração da Alteração do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial do Casarão fica estabelecido um período de inquérito pú-
blico inicial, para apresentação de sugestões, de 15 dias (correspondente 
ao período mínimo previsto no n.º 2 do artigo 77.º da legislação supraci-
tada), e um prazo de elaboração de 120 dias, a contar do final do prazo 
estabelecido para a apresentação de sugestões;

5 — Não qualificar a Alteração do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial do Casarão como suscetível de ter efeitos significativos 
no ambiente, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do 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 os fundamentos da memória 
justificativa que faz parte do processo e se encontra arquivada na Apli-
cação Informática junto à Agenda desta reunião.”

De igual modo, se leva ao conhecimento de todos os interessados 
que os elementos referidos supra estão disponíveis no site da Câmara 
Municipal, em www.cm-agueda.pt, e na Divisão de Desenvolvimento 
Local, sendo que as sugestões e contributos, devem ser remetidos por 
escrito, pessoalmente no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM) 
da Autarquia, por via postal para o endereço, Praça do Município,
3754-500 Águeda, ou por correio eletrónico para presidente@cm-agueda.pt,
dentro do prazo de quinze dias a contar da data de publicação deste 
aviso no Diário da República.

07 de julho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal de Águeda, 
Gil Nadais Resende da Fonseca.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
30380 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_area_interv_30380_1.jpg

608791696
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EDITAL

Alteração do Plano de Pormenor
do Parque Empresarial do Casarão

Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, torna público, para os efeitos 
consignados no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
46/2009, de 20 de fevereiro, no seguimento da aprovação da Suspensão Parcial do Plano de Pormenor do 
Parque Empresarial do Casarão e do estabelecimento de Medidas Preventivas, bem como da Proposta de 
Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, pelo Executivo Municipal, em reunião 
realizada a 2 de junho de 2015, e pela Assembleia Municipal de Águeda, em sessão de 26 de junho de 2015, 
o teor da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em reunião realizada a 2 de junho de 2015:
“(…) a Câmara Municipal, depois de analisar a Proposta ao Executivo n.º 304/15, de 28/05/2015, deliberou, 
por unanimidade, o seguinte:
(…) 2. Nos termos do nº 8 do artigo 100.º, do n.º 1 do artigo 96.º, do artigo 74.º e do artigo 77.º do 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação, proceder à elaboração da Alteração do 
Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, cuja delimitação se encontra na planta 2 que faz 
parte do processo e se encontra também arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião;
3. Nos termos do nº 2 do artigo 77º do Decreto – Lei nº 380/99, de 22 de setembro, na sua atual reda-
ção, dar cumprimento ao procedimento para Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 
Casarão, nomeadamente a publicação e publicitação da deliberação do Executivo Municipal e consequente 
abertura do período de inquérito público;

um período de inquérito público inicial, para apresentação de sugestões, de 15 dias (correspondente ao 
período mínimo previsto no nº 2 do artigo 77º da legislação supracitada), e um prazo de elaboração de 120 

232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, com 

Informática junto à Agenda desta reunião.”
De igual modo, se leva ao conhecimento de todos os interessados que os elementos referidos supra estão 
disponíveis no site da Câmara Municipal, em www.cm-agueda.pt, e na Divisão de Desenvolvimento Local, 
sendo que as sugestões e contributos, devem ser remetidos por escrito, pessoalmente no Gabinete de 
Atendimento ao Munícipe (GAM) da Autarquia, por via postal para o endereço, Praça do Município, 3754-
500 Águeda, ou por correio eletrónico para presidente@cm-agueda.pt, dentro do prazo de quinze dias a 
contar da data de publicação deste aviso em Diário da República.

estilo.

Águeda e Paços do Concelho, 7 de julho de 2015

O Presidente da Câmara Municipal,

(Dr. Gil Nadais)

ão sabemos como vai aca-
bar a história, mas vale a 
pena lembrar como co-

meçou; recordar o activismo dos 
euro-entusiastas e dos euro-fa-
náticos para trazer os gregos 
para a moeda única, indiferen-
tes às conhecidas deficiências 
do país.  

A vontade integradora num 
projecto político imaginado, a 
aplicação zelosa à utopia federa-
lista, a retórica antinacional e os 
interesses construídos à volta da 
eurocracia não tinham, então, 
olhos para obstáculos. E os gre-
gos – ou pelo menos os que vi-
ram vantagens imediatas na in-
tegração – não quiseram deixar 
de aproveitar a oportunidade. 

O Governo do Syriza – uma 
equipa muito inspirada pelo re-
vivalismo marxista universitá-
rio ocidental, espécie de update 
dos Sweezy e dos Baran dos 
anos 60 com uma pitada de 
Wallerstein – fez o que todos es-
querdistas internacionalistas 
fazem quando em dificuldade 
ou em aflição: recorreu ao na-
cionalismo. 

 
 um jogo interessante: Tsi-
pras e os seus companheiros 

mudaram a equação, transfor-
mando uma relação devedores-
-credores num quadro financei-
ro, numa questão política em 
que um povo resiste e recusa um 
diktaat humilhante do estran-
geiro que pretende impor-lhe 
uma política. 

E Atenas ainda acena com 
meios de pressão geopolíticos: 
no momento em que Putin está 
de más relações com o Ociden-
te, levanta a questão de uma 
aproximação estratégica aos ou-

tros ortodoxos, tendo como alia-
dos os nacionais-conservadores 
religiosos da coligação, cujas 
ideias se aproximam dos novos 
russos. No quadro da imigração 
política norte-africana e médio-
-oriental, a Grécia está também 
numa linha da frente securitá-
ria europeia. 

 
o outro lado, a frente dos 
credores e a frente euro-

peia não têm uma posição uní-
voca. Afinal, ninguém cum-
priu as regras todas desde o 
princípio; só que uns cumpri-
ram (ainda) menos que os ou-
tros. Mas todos sabem que os 
maus exemplos de laxismo em 
relação aos princípios da moe-
da única começaram logo com 
os grandes e que se o rigor da 
lei for aplicado a Atenas e se se 
quebrar, com a exclusão, o 
princípio da irreversibilidade 
do euro, os custos políticos e 
até históricos serão grandes. 

Vai ser um David-Golias mui-
to especial, com consequências 
previsíveis e inesperadas, uma 
navegação e confrontação à vis-
ta. No nosso caso, convém lem-
brar que, por muito que as si-
tuações sejam diferentes entre 
as ‘virgens loucas’ gregas e as 
‘prudentes’ nacionais, se os gre-
gos desaparecerem do mapa, 
nós somos e seremos, com fol-
ga ou sem ela, os próximos can-
didatos à dificuldade. 

Até porque os outros euro-
peus do Sul – italianos e espa-
nhóis – representam uma pri-
meira divisão na ‘liga dos pro-
blemáticos’ a quem são devidas 
outras complacências. Não 
será por eles que os sinos vão 
dobrar.
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ANEXO 1.2 
Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão 

 Aviso n.º 2072/2016, do Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de 
fevereiro de 2016  

 Semanário Região de Águeda, de 17 de fevereiro de 2016 
 Semanário Soberania do Povo, de 17 de fevereiro de 2016 
 Site da Câmara Municipal de Águeda, em 15 de fevereiro de 2016 
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 Despacho (extrato) n.º 2646/2016
Por despacho do Presidente do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., de 21 de janeiro de 201:
Dr.ª Maria Laura Azevedo Santos, Assistente Graduada de Medicina 

Geral e Familiar, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado — autorizada a redução de uma hora 
do seu horário semanal (de 39 horas para 38 horas semanais), nos termos 
do disposto do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 73/90 de 06 de 
março, com a nova redação dada pelo n.º 13 do artigo 24.º do Decreto-
-Lei n.º 44/07 de 23 de fevereiro, e Circular Informativa n.º 6/2010 da 
ACSS de 06 de junho.

10 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

209340656 

 Despacho (extrato) n.º 2647/2016
Por despacho do Presidente do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., de 21 de janeiro de 2016:
Dr.ª Maria de Lourdes Lopes Vilarinho Rodrigues, Assistente Gra-

duada de Medicina Interna, do mapa de pessoal da Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado — autorizada a redução de 
uma hora do seu horário semanal (de 40 horas para 39 horas semanais), 
nos termos do disposto do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/90 
de 06 de março, com a nova redação dada pelo n.º 15 do artigo 31.º 
do Decreto -Lei n.º 44/07 de 23 de fevereiro, e Circular Informativa 
n.º 6/2010 da ACSS de 06 de junho.

10 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

209340745 

 Despacho (extrato) n.º 2648/2016
Por despacho do Presidente do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., de 21 de janeiro de 201:
Dr.ª Maria do Céu Novais Rodrigues, Assistente Graduada de Medi-

cina Geral e Familiar, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado — autorizada a redução de uma hora 
do seu horário semanal (de 40 horas para 39 horas semanais), nos termos 
do disposto do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 73/90 de 06 de 
março, com a nova redação dada pelo n.º 13 do artigo 24.º do Decreto-
-Lei n.º 44/07 de 23 de fevereiro, e Circular Informativa n.º 6/2010 da 
ACSS de 06 de junho.

10 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

209340704 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 195/2016
Por deliberação do Conselho de Administração de 14 de janeiro de 

2016, foi autorizada a passagem à situação de licença sem remunera-
ção por um ano à Enfermeira Evelina Gonçalves Silva Carvalho, nos 
termos e ao abrigo do artigo 280.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a 
partir de 1 de fevereiro de 2016.

8 de fevereiro de 2016. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

209340194 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 2072/2016

Alteração do Plano de Pormenor do Parque
Empresarial do Casarão

Jorge Henrique Fernandes de Almeida, Vice -Presidente da Câmara 
Municipal de Águeda, torna público, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 1 do artigo 76.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 119.º, do 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que o Executivo Municipal, em 
reunião realizada a 2 de fevereiro de 2016, deliberou por unanimidade 
elaborar a Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 
Casarão.

As alterações enquadram -se no Artigo 118.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, nomeadamente na alteração das condições 
económicas, abrangendo a área constante da planta 1, peça integrante 
do processo.

Nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 
14 de maio, os interessados poderão consultar os elementos referentes 
à Proposta de Alteração do Plano de Pormenor, disponíveis no site da 
Câmara Municipal, em www.cm -agueda.pt, e na Divisão de Desen-
volvimento Local, devendo as sugestões e contributos, ser remetidos 
por escrito, pessoalmente no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
(GAM) da Autarquia, por via postal para o endereço, Praça do Município, 
3754 -500 Águeda, ou por correio eletrónico para presidente@cm -agueda.
pt, dentro do prazo de quinze dias a contar da data de publicação deste 
aviso no Diário da República.

Deliberou ainda estabelecer um prazo de 60 dias para a elaboração 
da referida alteração do Plano de Pormenor a contar do fim do prazo 
estabelecido para apresentação de sugestões.

Mais deliberou não qualificar a Alteração do Plano de Pormenor do 
Parque Empresarial do Casarão como suscetível de ter efeitos signi-
ficativos no ambiente, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do 

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 os fundamentos da 
memória justificativa que faz parte do processo.

3 de fevereiro de 2016. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal 
de Águeda, Jorge Henrique Fernandes de Almeida.

Deliberação

Alteração do Plano de Pormenor do Parque
Empresarial do Casarão

Jorge Henrique Fernandes de Almeida, Vice -Presidente da Câmara 
Municipal de Águeda, declara, para os efeitos consignados no Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, no seguimento da aprovação da proposta 
elaboração da Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 
Casarão, pelo Executivo Municipal, em reunião realizada a 2 de fevereiro 
de 2016, o teor da deliberação tomada pelo Executivo Municipal:

«[...] a Câmara Municipal, depois de analisar a Proposta ao Execu-
tivo n.º 52/16, de 26 de janeiro de 2016, deliberou, por unanimidade, 
o seguinte:

1 — Nos termos do artigo 118.º e n.º 1 do artigo 119.º, conjugados 
com o n.º 1 do artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
proceder à elaboração da alteração do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial do Casarão para a área delimitada na planta 1, que faz 
parte do processo e se encontra arquivada na Aplicação Informática, 
junto à Agenda desta reunião;

2 — Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º e do n.º 2 do 
artigo 88.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, dar cumpri-
mento ao procedimento de alteração, nomeadamente a publicação e 
publicitação da deliberação do Executivo Municipal e consequente 
abertura do período de inquérito público inicial para apresentação de 
sugestões de 15 dias (correspondente ao período mínimo previsto no 
n.º 2 do artigo 88.º da legislação supracitada);
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3 — Ao abrigo do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio, estabelecer um prazo de 60 dias para elaboração da 
Alteração do Plano de Pormenor a contar do fim do prazo estabelecido 
para apresentação de sugestões;

4 — Não qualificar a Alteração do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial do Casarão como suscetível de ter efeitos significativos 
no ambiente, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do 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 os fundamentos da 
memória justificativa que faz parte do processo e se encontra também 
arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião.»
3 de fevereiro de 2016. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal 

de Águeda, Jorge Henrique Fernandes de Almeida.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
34699 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_area_interv_34699_1.jpg

609341588 

 MUNICÍPIO DE ALCOUTIM

Aviso (extrato) n.º 2073/2016

Alteração da composição do Júri do procedimento concursal comum 
para constituição da relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado para preenchimento de quatro postos de 
trabalho carreira/categoria de Assistente Técnico.
Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º e da alínea a), do n.º 1 

do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público 
que, por despacho do Presidente da Câmara, de 3 de fevereiro de 2016, 
foi determinada a alteração da composição do júri do procedimento 
concursal para a ocupação de quatro postos de trabalho, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para a carreira/categoria de Assistente Técnico do mapa de pessoal do 
Município de Alcoutim, aberto pelo Aviso n.º 14299/2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 4 de dezembro, passando 
o júri do referido procedimento concursal a ser constituído por:

Presidente — José Domingos Teixeira Pires, Chefe de Divisão em 
regime de substituição;

1.º Vogal Efetivo — Maria Alexandra Marques Cavaco, Adjunta do GAP;
2.º Vogal Efetivo — António Manuel Marques Martins, Coordenador 

Técnico;
1.º Vogal Suplente — José Epifânio Martins da Graça, Chefe de Ga-

binete;
2.º Vogal Suplente — Graça Maria Gonçalves da Palma Bárbara, 

Técnica Superior.

O Presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos, 
pelo primeiro vogal efetivo.

A alteração da composição do júri fundamentou -se na declaração de 
impedimento, apresentada no dia 29 de janeiro pelo anterior 1.º Vogal 
Suplente — Nelson Barão Teixeira Gonçalves, ao abrigo do disposto na 
alínea b), do n.º 1, do artigo 69, do CPA — (Código do Procedimento 
Administrativo), aprovado pelo Decreto - Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

5 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos 
Santos Gonçalves.

309338818 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Edital n.º 157/2016

Alteração da Delimitação e Estratégia da Operação 
de Reabilitação Urbana da Cova da Piedade

Eu, José Manuel Maia Nunes de Almeida, Presidente da Assembleia 
Municipal do Concelho de Almada

Torno público que na Reunião da Sessão Extraordinária, realizada 
no dia 28 de dezembro de 2015, foi aprovada a Proposta n.º 150/XI -3.º 
de iniciativa da Câmara Municipal aprovada em Reunião Camarária de 
16/12/2015, sobre a “Delimitação e Estratégia de Reabilitação Urbana 
Simples da ORU da Cova de Piedade”, através da seguinte deliberação:

O Plano Diretor Municipal de Almada inscreve nos seus objetivos es-
tratégicos de desenvolvimento “Reforço e Equilíbrio da Rede Urbana do 

Concelho e do seu papel na Região” e a “Melhoria do Ambiente Natural 
e do Ambiente Construído” e concretiza relativamente à Qualificação 
do Espaço Urbano a necessidade de “Salvaguarda e Valorização dos 
Núcleos Históricos”.

O Município de Almada assumiu através das Opções do Plano anual 
na sua linha de orientação 1.10 de “Promover a Reabilitação Urbana e 
a dinamização das áreas urbanas consolidadas, nomeadamente nas áreas 
delimitadas como Área de Reabilitação Urbana (ARU), com vista a 
preservar o património histórico existente e a memória coletiva, a requa-
lificar estes territórios e a criar novas dinâmicas económicas, culturais 
e sociais. Criar um programa de incentivos à instalação de atividades 
económicas promovidas por jovens e criar programas de incentivo à 
sua fixação nestas áreas.

Foi neste quadro determinado pelo PDM e pelas opções estratégi-
cas de desenvolvimento que a Assembleia Municipal, por proposta 
da Câmara Municipal, aprovou em Reunião Plenária realizada no 
dia 1 de julho de 2013 a “Estratégica de Reabilitação Urbana Sim-
ples da Cova da Piedade”, cuja deliberação foi publicitada através do 
Edital n.º 121/X -4.º/2012 -2013 e publicada no Diário da República 
2.ª série, n.º 162, de 23 de agosto de 2013.

Entretanto e em resultado sobretudo da operacionalização da Operação 
de Reabilitação da Cova da Piedade impôs -se a necessidade de redeli-
mitação da respetiva área de intervenção, ampliando -a e reafirmando o 
objetivo de reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou 
funcionalmente inadequados, melhorando as condições de habitabili-
dade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços 
não edificados e garantindo a proteção, promoção e valorização do 
património cultural.

Nos termos legais foram submetidas à apreciação do Instituto de 
Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, a Estratégia de Reabilitação e 
respetiva delimitação territorial a qual emitiu “parecer favorável ao pro-
jeto de alteração da Estratégia de Reabilitação Urbana, para execução de 
uma Operação de Reabilitação Urbana Simples na Área de Reabilitação 
da Cova da Piedade com a atual delimitação”.

A Operação de Reabilitação teve também em Discussão Pública, con-
forme determina o Decreto -Lei 307/2009, artigo 17.º, n.º 4, no período 
de 30 de setembro a 29 de outubro de 2015.

A Câmara Municipal submete à apreciação da Assembleia Municipal 
a alteração da delimitação e a Estratégia de Reabilitação Urbana da ARU 
da Cova da Piedade.

Pelo que a Assembleia Municipal de Almada em consideração do 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e nos termos e para os 
efeitos do n.º 1, do artigo 90.º, do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
aprova a Redelimitação e Estratégia de Reabilitação Urbana Simples 
da Operação de Reabilitação Urbana da Cova da Piedade, incluindo a 
documentação destinada ao subsequente processo de publicação, registo 
e depósito previsto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, nos precisos termos constantes da deliberação camarária de 
16 de dezembro de 2015.

Por ser verdade se publica o presente «edital» que vai por mim assi-
nado e irá ser afixado nos lugares do estilo deste concelho.

29 de dezembro de 2015. — O Presidente da Assembleia Municipal, 
José Manuel Maia Nunes de Almeida.

Proposta de alteração de operação de reabilitação urbana 
simples da Cova da Piedade na União das Freguesias 
Almada — Cova da Piedade — Pragal e Cacilhas, ao abrigo 
do Decreto -Lei 307/09, de 23 de outubro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 32/2012, de 14 de agosto.

CAPÍTULO I

Estratégias de Reabilitação Urbana da ORU 
da Cova da Piedade/Compatibilização 

com as Opções de Desenvolvimento do Município
A proposta de se proceder à alteração a ORU da Cova da Piedade 

no enquadramento de uma Reabilitação Simples, à luz do Decreto -Lei 
307/09, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei 
32/2012, de 14 de agosto, decorre da sequência natural da experiência 
da criação das ORU de Cacilhas, Almada, Trafaria, Caparica e Pragal e 
consubstancia -se fundamentalmente nos seguintes fatores:

Potenciar pelo efeito multiplicador um maior incremento na reabili-
tação do património construído.

Assegurar e potenciar os investimentos públicos e privados em vir-
tude da insuficiência, degradação e obsolescência dos edifícios, das 
infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços 
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Rua do Barril - Edif. Zuzu, Loja R  -  3750 - 782 TROFA - ADG
Telefone: 234 644 018 - 966 115 948

BALCÃO
ÚNICO DO
SOLICITADOR

Alameda Furriel Pratas e Sousa, 23  -  3750-031, Aguada de Baixo 
T: (+351) 234 107 643  -  F: (+351) 234 669 485

Susana Santos
Pereira

Solicitadora
Notariado - Família - Sucessões - Registo Predial - Automóvel - Comercial 

- Administração de Condomínio   - Serviços de Limpeza  
- Manutenção de Jardins

Rua do Vouguinha, 57 (Duartegás) Alagôa - 3750-301 Águeda | Tel./Fax 234 644 533
Sede: Rua da Soberania do Povo, 52 - 3750-165 Águeda

Tel./Fax 234 622 719  -  Tlm: 933 205 815

Duas Lojas o mesmo serviço

José Manuel, Lda.
Reparação Electrónica:
4 LCD 4 Plasma 4 TV 
4 Pequenos electrodomésticos.

A 50 m da Estação CP   -  Telefone: 234 621 681
Av. Dr. Joaquim de Melo, 181 - Águeda

Reabertura
RESTAURANTE

Gerência: MANUEL LATÃES

Especialidades da casa:
e Moamba de Peixe
 e Moamba de Galinha
  e Caril de Gambas
   e Açorda de Gambas
    e Arroz de Gambas
     e Arroz de Tamboril

Diárias c/ sobremesa 7.00€
 "     s/ Sobremesa 6.00€

Rua Dr. Manuel Pinto, nº. 18 - 3750-140 ÁGUEDA
Telef. 234 360 560  -  Tlm. 935 616 588  -  (Frente FERRAGEM VIDAL)

Visite-nos
e veja a nossa Ementa

Completa no dia 18 de Fevereiro 
de 2016, as suas 89 primaveras.
Seu filho deseja-lhe as maiores 
felicidades e endereça-lhe os 
Parabéns pela celebração 
desta data!

89º. Aniversário
Maria dos Anjos Martins

(Recardães)

Precisa-se
Empregada
Doméstica

com 
disponibilidade 
para pernoitar

Contacto:
234 621 305

ou 914 371 179

43514

Cavalheiro, pretende
conhecer senhora com idade entre os 40 e 45 

anos, para compromisso sério.
Contactar: 963 199 526

43523
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Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL 
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197 

e-mail presidente@cm-agueda.pt –  www.cm-agueda.pt  
NIF 501090436 

AVISO
N.º 01 / 2014 

Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, torna público que, 
por deliberação da reunião de Câmara de 18 de fevereiro de 2014, e nos termos do nº1 do artigo 
118º do Código do procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de janeiro, durante o prazo de 30 dias (úteis) 
a contar da publicação em Diário da República 2ª Série, de 5 de março de 2014, com o aviso 
nº3295/2014, é submetido à apreciação pública o “Projeto de Regulamento do Procurador da 
Qualidade de Vida do Cidadão Aguedense”, cujo texto pode ser consultado no site da Câmara 
Municipal de Águeda (http://www.cm-
agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27652&noticiaId=61980&pastaNoticiasReqId=2766
2) ou no GAM – Gabinete de Atendimento ao Munícipe, situado nos Paços do Concelho. 

De acordo com o nº 2 do artigo 118º, convidam-se todos os interessados a remeter por escrito a 
esta Câmara as eventuais reclamações, sugestões, observações e propostas até ao dia 16 de 
abril de 2014, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Praça do Município, 
3754-500 Águeda, ou para o email presidente@cm-agueda.pt. 

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados 
nos locais públicos habituais. 

Águeda, Paços do Concelho, 5 de março de 2014 

O Presidente da Câmara Municipal, 

(Dr. Gil Nadais) 

Jorge Henrique Fernandes de Almeida, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, torna público, nos 
termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º, conjugado com o  n.º 1 do artigo 119.º, do Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, que o Executivo Municipal, em  reunião realizada a 2 de fevereiro de 2016, deliberou por 
unanimidade elaborar a Alteração do  Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão.

As alterações enquadram-se no Artigo 118.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, nomeadamente na alteração 
das condições económicas, abrangendo a área constante da planta 1, peça integrante do processo. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, os interessados poderão consultar 
os elementos referentes à Proposta de Alteração do Plano de Pormenor, disponíveis no site da Câmara Municipal, em 
www.cm-agueda.pt, e na Divisão de Desenvolvimento Local, devendo as sugestões e contributos, ser remetidos por 
escrito, pessoalmente no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM) da Autarquia, por via postal para o endereço,  
Praça do Município,  3754-500 Águeda,  ou por correio eletrónico para presidente@cm-agueda.pt, dentro do prazo 
de quinze dias a contar da data de publicação deste aviso em Diário da República. 

Deliberou ainda estabelecer um prazo de 60 dias para a elaboração da referida alteração do Plano de Pormenor 
a contar do fim do prazo estabelecido para apresentação de sugestões. 

 Mais deliberou não qualificar a Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão como susce-
tível de ter efeitos significativos no ambiente, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do 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 os fundamentos da 
memória justificativa que faz parte do processo. 

Para constar se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo. 
Águeda e Paços do Concelho, 3 de fevereiro de 2016 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Jorge Henrique Fernandes Almeida, Enf. 

AVISO
Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão

1º. ANIVERSÁRIO
Carolina Matos Lemos

(Pousadouros - Aguada de Cima)

Completa no dia 18 de Fevereiro, o seu 
1º. Aninho de vida a menina Carolina Matos 
Lemos. Seus Avós, tios, madrinha e primos, 
desejam-lhe as maiores felicidades e muitos 
anos de vida.  Parabéns! Beijinhos!
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No seguimento da deliberação do Executivo Municipal  na reunião realizada no passado dia 2 de fevereiro
de 2016, irá estar aberto o período de inquérito pú blico inicial relativo à Alteração do Plano de Porm enor do
Parque Empresarial do Casarão.

As sugestões e contributos devem ser remetidos por escrito, pessoalmente no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM) da
Autarquia, por via postal para o endereço Praça do Município, 3754-500 Águeda, ou por correio eletrónico para presidente@cm-
agueda.pt , dentro do prazo de quinze dias a contar da data de publicação do aviso em Diário da República.

Informa-se ainda que o referido processo de Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão constitui um
aditamento à deliberação de 2 de junho de 2015, publicada através do aviso n.º 8174/2015, no Diário da República, 2ª série, n.º
44 de 27 de julho de 2015.

Anexos:
- Aviso

Planta_1
- Proposta de Suspensão e Alteração do PP do PEC Águeda (junho 2015)

Aviso_n.__2072/2016
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ANEXO 1.3 
Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 
Casarão 

 Aviso n.º 13688/2016, do Diário da República, 2.ª série, n.º 213, de 07 de 
novembro de 2016 

 Semanário Região de Águeda, de 16 de novembro de 2016 
 Semanário Soberania do Povo, de 16 de novembro de 2016 
 Site da Câmara Municipal de Águeda, em 04 de novembro de 2016 
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 HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1699/2016
Pela deliberação de 13 de outubro de 2016 do Conselho de Administra-

ção do Hospital Santa Maria Maior, E. P. E., na sequência de aprovação 
em concurso de habilitação ao grau de consultor, foi a Dr.ª Maria José 
Rodrigues Castro Brandão provida na categoria de Assistente Graduada 
de Ortopedia, com efeitos reportados a 11 de março de 2015 e efeitos 
remuneratórios a 1 de setembro de 2015.

25 de outubro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Dr. Joaquim Manuel Araújo Barbosa.

209966941 

 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA 
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1700/2016
Por deliberação de 20 de setembro de 2016, do Conselho de Admi-

nistração deste Instituto, foi autorizada a Emília da Conceição Albu-
querque Fernandes, assistente graduada de psiquiatria deste Instituto, a 
acumulação de funções públicas para o ano letivo de 2016/2017, com 
a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, nos termos do 
artigo 21.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

24 de outubro de 2016. — O Administrador Hospitalar, Dr. José 
Miguel Perpétuo.

209964721 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 13295/2016
Por despacho de 11 de outubro de 2016, do Presidente do Conselho 

de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., 
foi concedida a redução de horário semanal para 38 horas da Dr.ª Maria 
Odete Silva Marques, Assistente Graduada, especialidade de Medicina 
Geral e Familiar, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 dezembro.

24 de outubro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

209965897 

 Despacho (extrato) n.º 13296/2016
Por despacho de 11 de outubro de 2016, do Presidente do Conselho 

de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., 
foi concedida a redução de horário semanal para 38 horas ao Dr. António 
Manuel Amorim Silva, Assistente Graduado Sénior, especialidade de 
Medicina Geral e Familiar, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 
do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 dezembro.

24 de outubro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

209965937 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 13688/2016

Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial do Casarão

Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal 
de Águeda, torna público, que o Executivo Municipal, em reunião 
realizada a 18 de outubro de 2016, deliberou por unanimidade revogar 
a decisão publicada no Aviso n.º 2072/2016 no Diário da República, 
n.º 35, 2.ª série, de 19 de fevereiro de 2016, de não qualificação da 
Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão 
como suscetível de ter efeitos significativos no ambiente, ao abrigo do 
disposto no n.º 2 do artigo 3.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, com os fundamentos da memória justificativa que faz 
parte do processo.

Mais foi deliberado alterar a alteração da designação do procedimento 
de Alteração do Plano de Pormenor do Parque para Revisão e Ampliação 
do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão — Águeda, 
dispensando o processo de inquérito público inicial previsto no n.º 2 do 
Artigo 88.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, uma vez que se 
mantêm todos os pressupostos do processo já deliberado anteriormente, 
alterando -se apenas a designação do tipo de procedimento.

No seguimento do ponto anterior, foi também deliberada a sujeição 
da Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial 
do Casarão — Águeda a processo de Avaliação Ambiental, ao abrigo 
do n.º 1 ao artigo 78.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de 
junho, na sua atual redação, conjugado com o ponto i) da alínea c) do 
n.º 4 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, 
uma vez que a ampliação é superior a 20 % da área total inicial sujeita 
a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), e a mesma constitui ainda 
enquadramento para a futura aprovação de projetos sujeitos a AIA.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, e do n.º 7 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua atual redação, divulga -se a presente 
decisão no Diário da República, na comunicação social e na página de 
Internet do Município.

21 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Águeda, Gil Nadais Resende da Fonseca.

DELIBERAÇÃO

Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial do Casarão

Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Munici-
pal de Águeda, declara, para os efeitos consignados no Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, no seguimento da aprovação da proposta 
de Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial 
do Casarão — Águeda, pelo Executivo Municipal, em reunião realizada 
a 18 de outubro de 2016, o teor da deliberação tomada pelo Executivo 
Municipal:

“Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, revogar a decisão publicada no Aviso n.º 2072/2016 
no Diário da República, n.º 35, 2.ª série, de 19 de fevereiro de 2016, 
de não qualificação da Alteração do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial do Casarão como suscetível de ter efeitos significativos 
no ambiente, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.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, com os fundamentos da 
memória justificativa que faz parte do processo e alterar a designação 
do procedimento para Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do 
Parque Empresarial do Casarão — Águeda, dispensando o processo 
de inquérito público inicial previsto no n.º 2 do Artigo 88.º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, uma vez que se mantêm todos os 
pressupostos do processo já deliberado anteriormente, alterando -se 
apenas a designação do tipo de procedimento.

Mais foi deliberado sujeitar a Revisão e Ampliação do Plano de 
Pormenor do Parque Empresarial do Casarão — Águeda a processo 
de Avaliação Ambiental, ao abrigo do n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua atual redação, 
conjugado com o ponto i) da alínea c) do n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, uma vez que a ampliação é 
superior a 20 % da área total inicial sujeita a Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), e a mesma constitui ainda enquadramento para a 
futura aprovação de projetos sujeitos a AIA.

A presente de decisão deverá ser divulgada no Diário da República, 
na comunicação social e na página de Internet do Município, nos 
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termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio, e do n.º 7 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 232/2007, 
de 15 de junho, na sua atual redação.”

21 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Águeda, Gil Nadais Resende da Fonseca.

609964446 

 MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA
Aviso n.º 13689/2016

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Presi-
dente da Câmara Municipal de 21 de outubro de 2016 e por inexistência 
de candidatos à prossecução dos mesmos, foi homologada a cessação 
dos procedimentos concursais comuns, com caráter excecional, para 
constituição de relação jurídica de emprego público, a seguir identifi-
cados, abertos por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República 
n.º 146, de 01 de agosto de 2016:

Concurso B — Para preenchimento de 1 posto de trabalho de Fiscal 
Municipal de 2.ª Classe (Carreira não revista), em regime de contrato 
de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de um ano, eventual-
mente renovável;

Concurso G — 1 posto de trabalho de Assistente Operacional (Car-
pinteiro) em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, 
pelo prazo de um ano, eventualmente renovável.

21 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Augusto Amaral Loureiro e Santos.

309962178 

 MUNICÍPIO DE ALJUSTREL
Aviso n.º 13690/2016

Proposta de Delimitação e Fundamentação de Unidade
de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa — Ervidel

Dr. Nelson Domingos Brito, Presidente da Câmara Municipal de 
Aljustrel:

Faz saber, para efeitos do n.º 4 do artigo 148.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Aljustrel delibe-
rou, em 8 de junho de 2016, proceder à abertura de um período de 20 dias 
para discussão pública da Proposta de Delimitação e Fundamentação de 
Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa — Ervidel.

O período de discussão pública terá início no 5.º dia contado a partir 
da publicação deste aviso no Diário da República.

Durante o referido período, a proposta do plano, estará disponível para 
consulta dos interessados na secretaria da Divisão Técnica da Câmara 
Municipal, sita na Av. 1.º de maio, todos os dias úteis durante as horas 
normais de expediente e no sítio da internet: www.mun -aljustrel.pt.

As reclamações, observações ou sugestões a apresentar deverão ser 
formuladas por escrito, podendo estas ser enviadas por carta registada 
com aviso de receção para a Av. 1.º de maio, 7600 -010 Aljustrel, ou aí 
entregues pessoalmente, bem como remetidas através do e -mail div-
-tecnica@mun -aljustrel.pt.

24 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Nelson Domin-
gos Brito.

209963774 

 MUNICÍPIO DE ALMADA
Aviso (extrato) n.º 13691/2016

Para os devidos efeitos torna -se público que as comissões de serviço 
das Licenciadas Luísa Maria Ramos Serra e Maria Teresa Correia Pe-
reira, nos cargos de Direção Intermédia de 2.º grau — Chefes da Divisão 
Social e da Divisão de Ação Sociocultural, cessaram respetivamente 
em 24 -08 -2016 e em 23 -05 -2016 conforme despachos que proferi em 
04 -06 e 19 -05 -2016.

21 -10 -2016. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos 
Humanos e Saúde Ocupacional, Dr. José Manuel Raposo Gonçalves.

309962591 

 MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Aviso n.º 13692/2016

8.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal de Almeirim
Pedro Miguel César Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de 

Almeirim:
Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 76.º 

e 119.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Mu-
nicipal de Almeirim, na sua reunião ordinária de 3 de outubro de 2016, 
deliberou por maioria reiniciar o procedimento da 8.ª alteração do Plano 
Diretor Municipal de Almeirim.

No âmbito do mesmo procedimento, foi ainda deliberado dar início ao 
período de participação previsto no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT pelo 
prazo de 15 dia úteis a contar da data de publicação deste aviso no Diário 
da República, para formulação de sugestões e para a presentação de 
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas.

Durante este período, os interessados poderão consultar os elementos 
aprovados em reunião de Câmara relativos ao presente procedimento 
de alteração do Plano Diretor Municipal de Almeirim, na Divisão de 
Habitação e Urbanismo no edifício sede do Município, durante o horário 
de expediente ou no sítio da Internet do Município de Almeirim em 
www.cm -almeirim.pt

Os interessados deverão apresentar as sugestões ou informações me-
diante exposição dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, devendo 
nesta constar a identificação e o endereço dos seus autores e a qualidade 
em que se apresentam.

Finalmente foi ainda deliberado dispensar esta alteração do Plano 
Diretor Municipal do procedimento de Avaliação Ambiental Estraté-
gica, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo n.º 120.º do RJIGT, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 232/2007 de 15 
de junho, na sua redação atual.

Para constar se publica o presente e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares públicos de estilo.

21 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Pedro 
Miguel César Ribeiro.

Deliberação
Da ata da reunião realizada a três de outubro de dois mil e dezasseis, 

consta a seguinte deliberação:
Apreciação e aprovação do reinício do procedimento da 8.ª alteração 

ao Plano Diretor Municipal de Almeirim, de acordo com documento 
que se anexa

Proposta do Senhor Presidente:
“A empresa SUMOL + COMPAL tem uma unidade industrial 

instalada, desde 1964, num terreno com uma área de 73 hectares, 
situado na estrema norte do concelho de Almeirim e adjacente ao 
limite urbano da cidade.

Trata -se de uma atividade económica relevante, não só a nível 
nacional, gerando emprego direto e indireto significativo no con-
celho.

As instalações ocupam atualmente 14 hectares, pretendendo a 
administração da empresa modernizar e desenvolver a atividade, pelo 
que necessita de ampliar as instalações afetando uma área adicional 
de 20 a 22 hectares.

Neste sentido, não sendo a pretensão compatível com os planos 
territoriais e atendendo à evolução das condições económicas e so-
ciais subjacentes à elaboração do atual Plano Diretor Municipal, bem 
como a relevância da empresa em causa, considera -se ser necessário 
promover uma alteração ao PDM que permita viabilizar a necessária 
ampliação das instalações.

Nos termos do disposto no artigo 119.º do RJIGT, as alterações de 
planos territoriais seguem, com as devidas adaptações os procedimen-
tos previstos para a sua elaboração, aprovação, ratificação e publica-
ção, sendo objeto de acompanhamento indicado no artigo 86.º

O início do procedimento foi deliberado em reunião de executivo 
de vinte de junho de 2016, sucede que após algumas diligências 
explanadas no documento anexo à presente proposta, revela -se neces-
sário, face à Adenda aos Termos de Referência que consubstanciam 
a 8.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal de Almeirim, os quais se 
anexam, que o executivo delibere:

1 — O reinicio do procedimento de alteração ao PDM, de acordo 
com os artigos 76.º e 119.º do RJIGT, sobre:

a) Prazo de elaboração — 30 dias;



NATAÇÃO

Helena Rodrigues campeã regional
Helena Rodrigues 
(Sport Algés e Águeda 
XXI) sagrou-se campeã 
regional dos 100 
metros costas e foi 
ainda vice-campeã 
nos 100 livres e nos 
200 estilos. Outros 
quatro dos 10 atletas 
aguedenses presentes 
na competição 
obtiveram mais 
pódios, em 3º lugar

O CLUBE Sport Algés 
e Águeda XXI participou 
com 10 atletas e registou 
cinco pódios nos campeo-
natos regionais de piscina 
curta de juvenis, juniores e 
seniores. Esta competição 
decorreu nas piscinas mu-
nicipais de Viseu. Perante 
15 clubes e 236 nadadores 
presentes, destacaram-se 
Helena Rodrigues (juvenis) 
com um título de campeã 
regional e dois de vice-
-campeã e Bárbara Posse 
(juniores), Ana Chula (ju-
niores), Diogo Matos (ju-
venis) e Ricardo Balreira 
(juniores) que conseguiram 
subir ao pódio em 3º lugar.

CLASSIFICAÇÃO DOS 
JUVENIS:

Margarida Santos: 400 
livres (13º), 200 livres (33º), 
200 estilos (14º), 200 costas 
(18º) e 200 bruços (10º);

Susana Fontes: 100 cos-
tas (16º), 200 bruços (15º), 
100 livres, 200 costas (19º) 
e 200 livres (35º);

Helena Rodrigues: 100 
costas (1º) 100 livres (2º) 
200 livres (7º), 200 costas 
(6º) e 200 estilos (2º);

Diogo Matos:200 livres 
(21º), 100 mariposa (7º) e 
200 mariposa (3º);

Leandro Martins: 100 li-
vres (18º), 200 estilos (10º), 
100 bruços (7º), 200 bruços 
(5º) e 200 livres (19º);

CLASSIFICAÇÃO DOS 
JUNIORES:

Bárbara Ferreira: 100 
livres (21º), 50 livres e 50 
mariposa (11º);

Bárbara Posse: 800 li-
vres (5º), 100 livres (3º), 
100 costas (3º), 50 mariposa 
(3º) e 200 livres (3º)

Ana Chula: 200 bruços 
(4º), 100 costas (4º), 200 

estilos (3º), 200 costas (4º) 
e 100 estilos (4º);

Patrícia Lin: 800 livres 
(10º), 100 livres (11º), 400 
livres (8º), 100 mariposa 
(9º) e 200 livres (11º);

Ricardo Balreira: 100 
livres (13º), 50 livres (3º) 
e 200 livres (10º).
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AVISO
REVISÃO E AMPLIAÇÃO 

DO PLANO DE PORMENOR 
DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO

Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, torna público, que 
o Executivo Municipal, em reunião realizada a 18 de outubro de 2016, deliberou por unanimidade 
revogar a decisão publicada no Aviso n.° 2072/2016 em Diário da República, n.° 35, 2.a série, 
de 19 de fevereiro de 2016, de não qualifi cação da Alteração do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial do Casarão como suscetível de ter efeitos signifi cativos no ambiente, ao abrigo do 
disposto no n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 58/2011, de 04 de maio, com os fundamentos da memória 
justifi cativa que faz parte do processo.
Mais foi deliberado alterar a alteração da designação do procedimento de Alteração do Plano de 
Pormenor do Parque para Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial 
do Casarão — Águeda, dispensando o processo de inquérito público inicial previsto no n.° 2 
do Artigo 88.° do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, uma vez que se mantêm todos os 
pressupostos do processo já deliberado anteriormente, alterando-se apenas a designação do 
tipo de procedimento.
No seguimento do ponto anterior, foi também deliberada a sujeição da Revisão e Ampliação 
do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão - Águeda a processo de Avaliação 
Ambiental, ao abrigo do n.° 1 ao artigo 78.° do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, da alínea 
a) do n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho, na sua atual redação, 
conjugado com o ponto i) da alínea c) do n.° 4 do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 151 -B/2013, de 31 
de outubro, uma vez que a ampliação é superior a 20% da área total inicial sujeita a Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), e a mesma constitui ainda enquadramento para a futura aprovação de 
projetos sujeitos a AIA.
Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 76.° do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, e do 
n.° 7 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho, na sua atual redação, divulga-se 
a presente decisão em Diário da República, na comunicação social e na página de Internet do 
Município.

Águeda e Paços do Concelho, 21 de outubro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,

(Gil Nadais, Dr.)
Jornal Região de Águeda, nº933, 16-11-2016 - 01933

AUTOMOBILISMO

Eduardo Veiga 
em 3º no Algarve

EDUARDO VEIGA 
classi� cou-se em 3º lugar 
no rali Casinos do Algarve, 
que se realizou no � m-de-
-semana pontuável para à 
Taça FPAK de Ralis – As-
falto, � cando afastado da 
vitória na competição (2º 
lugar � nal). 

O piloto aguedense, que 
voltou a ter Justino Reis 
como navegador, venceu 
contudo o grupo X2 da Taça 
FPAK de Ralis – Asfalto, 
que já tinha conquistado 
antes da prova algarvia.

“Tentámos tudo para 
vencer a taça mas a con-

corrência esteve muito 
forte: fomos batidos por 
dois carros de tração total, 
conduzidos por dois bons 
pilotos, um deles o nosso 
principal adversário. O tí-
tulo � cou bem entregue, 
pelo que � camos contentes 
com o lugar de vice, que 
conquistamos”, disse Edu-
ardo Veiga.

Já no próximo � m-de-
-semana, Eduardo Veiga 
irá participar no rali Spirit, 
prova que se desenrola junto 
à cidade do Porto e na qual já 
estão inscritos perto de uma 
centena de pilotos.

 A equipa do Algés e Águeda que participou nos campeonatos regionais realizados em Viseu

TÉNIS

Marta Simões ganha torneio 
em Paços de Brandão

MARTA SIMÕES (Clu-
be Ténis de Águeda) venceu 
o torneio “S. Martinho I” 
em Paços de Brandão, em 
sub18, superando Rafaela 
Silva (AC Alfenense) por 
6/0, 6/1; Iara Conceição 
(CA Feira) por 6/1, 6/1 e 
na � nal Catarina Mouti-
nho (CTP Brandão) por 
4/6, 7/6(1) 10-0.

David Gomes também 
foi a Paços de Brandão, em 
sub14, ganhou o primeiro 
jogo a João Cruz (CT Porto) 
por 6/0, 6/2, cedeu na segun-
da ronda contra João Maia 
(GDO Frades) por 6/1, 6/0. 
Pedro Pinhão, também em 
sub14, ganhou a Guilherme 
Neto (ETS Bernardo) por 
6/1, 7/5 e cedeu a seguir 
contra João Maia (GDO 

Frades) por 6/2, 6/2.
Cláudio Castro Almeida 

e Gonçalo Cunha foram a 
Cantanhede, o primeiro 

� cou-se pelo quartos de 
� nal em sub14 e o segundo 
cedeu na segunda ronda 
em sub16.

 Marta Simões

 Eduardo Veiga durante a prova no Algarve
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AVISO
N.º 01 / 2014 

Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, torna público que, 
por deliberação da reunião de Câmara de 18 de fevereiro de 2014, e nos termos do nº1 do artigo 
118º do Código do procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de janeiro, durante o prazo de 30 dias (úteis) 
a contar da publicação em Diário da República 2ª Série, de 5 de março de 2014, com o aviso 
nº3295/2014, é submetido à apreciação pública o “Projeto de Regulamento do Procurador da 
Qualidade de Vida do Cidadão Aguedense”, cujo texto pode ser consultado no site da Câmara 
Municipal de Águeda (http://www.cm-
agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27652&noticiaId=61980&pastaNoticiasReqId=2766
2) ou no GAM – Gabinete de Atendimento ao Munícipe, situado nos Paços do Concelho. 

De acordo com o nº 2 do artigo 118º, convidam-se todos os interessados a remeter por escrito a 
esta Câmara as eventuais reclamações, sugestões, observações e propostas até ao dia 16 de 
abril de 2014, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Praça do Município, 
3754-500 Águeda, ou para o email presidente@cm-agueda.pt. 

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados 
nos locais públicos habituais. 

Águeda, Paços do Concelho, 5 de março de 2014 

O Presidente da Câmara Municipal, 

(Dr. Gil Nadais) 

Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão
Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, torna 

público, que o Executivo Municipal, em reunião realizada a 18 de outubro de 2016, 
deliberou por unanimidade revogar a decisão publicada no Aviso nº. 2072/2016 em 
Diário da República, nº. 35, 2ª. série, de 19 de fevereiro de 2016, de não qualificação 
da Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão como susce-
tível de ter efeitos significativos no ambiente, ao abrigo do disposto no nº. 2 do artigo 
3º. do Decreto-Lei nº. 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº. 58/2011, de 04 de maio, com os fundamentos da memória justificativa 
que faz parte do processo.

Mais foi deliberado alterar a alteração da designação do procedimento de Alteração 
do Plano de Pormenor do Parque para Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor 
do Parque Empresarial do Casarão – Águeda, dispensando o processo de inquérito 
público inicial previsto no nº. 2 do Artigo 88º. do Decreto-Lei nº. 80/2015, de 14 de 
maio, uma vez que se mantêm todos os pressupostos do processo já deliberado an-
teriormente, alterando-se apenas a designação do tipo de procedimento.

No seguimento do ponto anterior, foi também deliberada a sujeição da Revisão 
e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão - Águeda a 
processo de Avaliação Ambiental, ao abrigo do nº. 1 ao artigo 78º. do Decreto-Lei 
nº. 80/2015, de 14 de maio, da alínea a) do nº. 1 do artigo 3º. do Decreto-Lei n.o 
232/2007, de 15 de junho, na sua atual redação, conjugado com o ponto i) da alínea 
c) do nº. 4 do artigo 1º. do Decreto-Lei nº. 151- B/2013, de 31 de outubro, uma vez 
que a ampliação é superior a 20% da área total inicial sujeita a Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), e a mesma constitui ainda enquadramento para a futura aprovação 
de projetos sujeitos a AIA.

Nos termos do disposto no nº. 1 do artigo 76º. do Decreto-Lei nº. 80/2015, de 14 
de maio, e do nº. 7 do artigo 3º. do Decreto-Lei nº. 232/2007, de 15 de junho, na sua 
atual redação, divulga-se a presente decisão em Diário da República, na comunicação 
social e na página de Internet do Município.

Águeda e Paços do Concelho, 21 de outubro de 2016
O Presidente da Câmara Municipal,

Dr. Gil Nadais

AVISO

Maria da Luz completou, no passado sába-
do, dia 12 de Novembro, um centenário mar-
cado por uma “juventude” inigualável, que 
lhe permite fazer uma vida autónoma no seu 
lar, junto à família mais próxima.

BELAZAIMA DO CHÃO

Plantação de 
árvores autóctones 
no Cabeço Santo
No próximo sábado, 19 de No-
vembro, entre as 9 e as 17 horas, 
a Quercus irá promover uma 
acção de plantação de árvores 
no Projecto Cabeço Santo, em 
Belazaima do Chão. Os voluntá-
rios poderão plantar carvalhos, 
sobreiros, castanheiros e medro-
nheiros. A organização oferece o 
almoço e lanche.

PÓVOA DO VALE DO TRIGO

32ª. edição da 
Ceia Serrana dos 
Serranos
A Associação Etnográfica Os 
Serranos promove, no dia 19, 
sábado, a partir das 19 horas, a 
32ª. edição da Ceia Serrana, na 
sede da Associação Cultural e 
Recreativa da Póvoa do Vale do 
Trigo. As inscrições (13 euros 
para sócios e 15 euros para não 
sócios) podem ser feitas por 
telemóvel (927 609 053, 917 037 
734 e 934 718 218) ou email (ser-
ranoscaramulo@sapo.pt).

BrevesEFEMÉRIDE

Centenário de Maria da Luz 
festejado com muita ternura
   p Mulher confiante, determinada e destemida, comemorou 100 anos rodeada pelos familiares

Nascida no longínquo ano 
de 1916, na localidade de 
Boialvo, freguesia de Avelãs 
de Cima, concelho de Anadia, 
e filha de João Santos e Emília 
Silva, cresceu num ambiente 
familiar muito coeso, onde a 
sustentabilidade da família 
provinha, essencialmente, da 
agricultura.

Conhecida, carinhosamen-
te, como a “Maria dos Ovos”, 
percorreu as aldeias vizinhas, 
vendendo os seus ovinhos, 
sempre de cesto na cabeça e 
sorriso contagiante no rosto.

Casou com Adelino Fi-
gueiredo, tendo, deste enlace, 
resultado duas filhas: Alda e 

Lisete.
Confrontado com os tem-

pos difíceis de outrora, o casal 
(Adelino e Maria), ambicioso, 
decidiu, a determinada altura, 
emigrar para Angola, regres-
sando, mais tarde, à sua terra 
natal.

Mulher muito confiante, 
determinada e destemida, tem 
dedicado a sua vida de 100 
anos às tarefas domésticas e 
aos familiares, sempre atenta 
e empenhada no bem-estar da 
sua família.

Maria da Luz é, também, 
uma mulher de grande fé e 
oração, que sempre confiou 
em Deus e encarrou as adver-

sidades com esperança, nunca 
temendo o mal, interiorizando 
que Deus está permanente-
mente a seu lado.

Sempre atenta, nunca deixa 
de expressar uma reflexão e 
uma opinião ao que vê e lê, 
sendo um excelente exemplo 
de mulher, mãe, sogra, avó e 
bisavó.

O seu aniversário foi fes-

tejado com um almoço que 
reuniu os familiares (muitos 
deles residentes no concelho 
de Águeda) e, ao final da tarde, 
teve lugar uma missa em acção 
de graças à Sagrada Família.

“Tem sido o nosso anjo 
da guarda!”, comentou uma 
fonte da família, visivelmente 
feliz pelos 100 anos de Maria 
da Luz.

Laboratório vocacionado para a prestação de serviços e apoio às atividades económicas, 
acreditado pelo IPAC (Instituto Português da Acreditação), com cerca de 30 anos de 
experiência nas áreas de ensaios, metrologia e inspeções técnicas. Mais informações 
em www.liq.pt

Engenheiros Eletrotécnicos (m/f)
Habilitações
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Área Energia / Instalações Elétricas

Perfil/Competências
Deslocações no país
Preferência com formação em HST (Higiene e Segurança no Trabalho)

Assistente de Direção/Comunicação e Marketing (m/f)
Habilitações
Licenciatura

Perfil/Competências
Boa apresentação;
Sentido estético e criativo;
Boa capacidade de comunicação e facilidade de relacionamento interpessoal;
Domínio escrito e falado da língua portuguesa;

Envie o seu curriculum vitae para o 
email: geral@liq.pt

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade
Rua do Portinho, 1431
3750-320 Águeda
GPS: 40.591000N,8.461000W
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ANEXO 2 
 

Comunicação da EDP 









Exmo. Senhor Subdiretor da Direção de Projeto e 

Construção – Departamento Redes AT/MT

EDP Distribuição – Energia, SA

Vítor Manuel Cabral

Rua Ofélia Diogo Costa, n.º 45, 1.º Edifício A

4149-002 Porto

Assunto: Linha a 60kV p/ PC Casarão (15-3312)

Interferências: Aeródromo do Casarão/Águeda

Sobre  o  assunto  em  epígrafe,  vimos  informar  V.  Ex.ª  que  a  possível  ampliação  do

aeródromo no futuro, terá que salvaguardar as superfícies de desobstrução que se encontram na

Planta de Ordenamento – Superfícies de Desobstrução do Plano Diretor Municipal de Águeda,

condicionantes referentes à eventual  ampliação do aeródromo para uma pista com cerca de

1450  m,  com  vista  à  sua  certificação  e  passagem  a  um  aeródromo  com  o  código  2  da

Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO). 

 A referida ampliação do aeródromo não tem horizonte temporal previsível e poderá até

nem vir a suceder, sendo que nessa altura as linhas de alta tensão previstas para abastecimento

do Parque Empresarial do Casarão - Águeda poderão vir a ser enterradas ou desviadas de forma

a não colidir com a expansão do aeródromo.

Neste  sentido  e  para  que  seja  possível  compatibilizar  a  instalação  da Linha  com os

Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, nomeadamente com as superfícies de desobstrução

da futura ampliação do aeródromo, foi  reconhecido o Interesse Público para a Linha de Alta

Tensão e respetivo Posto de Corte, pela Assembleia Municipal de Águeda, ao abrigo das alíneas

b), c) e d) do artigo 17.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Águeda.
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Com os melhores cumprimentos,

Águeda e Paços do Concelho, 25 de julho de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,

(Dr. Gil Nadais)
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Exmo. Senhor Subdiretor da Direção de Projeto e 

Construção – Departamento Redes AT/MT

EDP Distribuição – Energia, SA

Vítor Manuel Cabral

Rua Ofélia Diogo Costa, n.º 45, 1.º Edifício A

4149-002 Porto

Assunto: Linha a 60kV p/ PC Casarão (15-3312)

Interferências: Aeródromo do Casarão/Águeda

Sobre o assunto em epígrafe, e no seguimento do ofício enviado anteriormente com o

N/  registo n.º  2016,69,S,G,3906 de 25/07/2016,  vimos complementar  a informação veiculada

com a indicação de que o Interesse Público deliberado pela Assembleia Municipal de Águeda a

22 de julho de 2016, ultrapassa todos os constrangimentos e condicionantes previstos no Plano

Diretor Municipal de Águeda, referentes ao licenciamento da linha e respetivo posto de corte,

pelo que o parecer do Município referente a esta matéria é favorável.

Com os melhores cumprimentos,

Águeda e Paços do Concelho, 04 de agosto de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,

(Dr. Gil Nadais)
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ANEXO 3 
Declaração Ambiental e Relatório Ambiental do 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 
Casarão (agosto/2019) 
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PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 

 

DECLARAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

A presente Declaração Ambiental (DA) diz respeito ao Plano de Pormenor (PP) do Parque Empresarial do 

Casarão (PEC) e foi elaborada no âmbito do disposto no Decreto-Lei n.º 232/20071, de 15 de Junho, que 

“estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação de determinados planos e programas no ambiente”. Atenta às 

conclusões das Consultas (artigo 7.º do D.L. n.º 232/2007 de 15 de Junho) a que foi sujeito o Relatório Ambiental 

deste PP foi elaborada a presente Declaração Ambiental, que se encontra estruturada de acordo com as 

subalíneas i) a v) da alínea b) do artigo 10.º do mencionado diploma. Constituem anexos a esta Declaração 

Ambiental o Relatório Ambiental final (anexo I) e o edital relativo à ponderação da Discussão Pública no âmbito da 

Avaliação Ambiental (anexo II). 

 

 

i) Forma como as considerações ambientais e o relatório ambiental foram integrados no PP do PEC 

 

O processo de Avaliação Ambiental a que o PP do PEC foi sujeito consistiu na “identificação, descrição e 

avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do Plano e as alternativas 

razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos”, em conformidade 

com a alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei 232/2007, de 15 de Junho e com a alínea c) do artigo 86.º do 

Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro. Este processo efectivou-se através da elaboração do Relatório 

Ambiental (RA) e na realização de consultas às entidades com responsabilidades ambientais específicas. 

 

Como tal, na sequência dos objectivos estabelecidos para a AAE, esta influenciou a forma final do Plano do PEC, 

para que este privilegie as soluções que potenciam efeitos ambientais positivos de natureza estratégica, em 

detrimento de soluções que comportam efeitos ambientais negativos, bem como determina a implementação e 

                                                 

1 Que transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas n.s 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 
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monitorização estratégica do PEC, através da apresentação de recomendações que asseguram uma adequada 

integração de objectivos de natureza ambiental. Assim, os objectivos definidos para o plano do PEC são: 

 

• Disponibilizar lotes industriais a preços acessíveis, de génese municipal; 

• Desinflaccionar o mercado fundiário em termos industriais no Concelho; 

• Criar Parques Empresariais devidamente infra-estruturados e adaptados às necessidades actuais; 

• Criar condições favoráveis à captação de novas empresas e investimentos para o Concelho e relançar o 

dinamismo empresarial aguedense; 

• Melhorar as condições ambientais e urbanísticas dos aglomerados urbanos e do Concelho; 

• Reduzir o designado desemprego industrial que tem vindo a surgir na última década. 

 

A Avaliação Ambiental do PP do PEC compôs-se, na globalidade, da análise das opções estratégicas e acções 

previstas com a implementação do Plano, sendo que o âmbito da avaliação se sustentou em quatro factores 

críticos de avaliação, considerados relevantes e decisivos na sustentabilidade ambiental da proposta:  

 

• Desenvolvimento económico e tecnológico; 

• Qualidade ambiental; 

• Coesão social; 

• Ordenamento e Qualificação do território. 

 

Estes factores críticos integram os factores ambientais e de sustentabilidade previamente identificados e o 

respectivo quadro de referência estratégico, este último que permitiu avaliar de que forma o Plano do PEC 

contribui para o alcance das metas estabelecidas aos diferentes níveis. Os factores ambientais e de 

sustentabilidade considerados na presente análise enquadram-se directamente nos aspectos patentes na alínea 

e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, sobre os quais se considerou a 

possibilidade de ocorrência de efeitos significativos: a biodiversidade, a população, a saúde humana, a fauna, a 
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flora, o solo, a água, o ar, os factores climáticos, os bens materiais, o património cultural (que inclui o património 

arquitectónico e arqueológico) e a paisagem. 

 

A avaliação ambiental das opções do PP do PEC foi estruturada segundo os factores críticos, tendo-se procedido 

a uma análise de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças (análise SWOT). Foi deste modo, 

possível caracterizar a situação actual no que se refere aos diversos factores críticos, nos seus aspectos positivos 

e negativos, caracterizando-se de igual modo os cenários relativos à tendência evolutiva para cada factor crítico, 

isto é, a evolução de referência sem a implementação do Plano. 

 

Foi com base nestes factores, análises e definição de um conjunto de recomendações  resultantes do processo de 

Avaliação Ambiental que se definiu a proposta de PP do PEC, sendo que as respectivas considerações 

ambientais aí se encontram vertidas. 

 

 

ii) Observações apresentadas durante a consulta realizada nos termos do artigo 7.º do DL 232/2007, de 15 
de Julho, e os resultados da respectiva ponderação 

 

Conforme o n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, e no âmbito do RA preliminar, foram 

consultadas as seguintes entidades com responsabilidades ambientais específicas: Administração da Região 

Hidrográfica do Centro (ARH Centro), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDRC), Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direcção Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e 

Autoridade de Saúde, neste caso, o Centro de Saúde de Águeda. 

 

A proposta de Plano do PEC e o Relatório Ambiental estiveram ainda para consulta pública entre os dias 24 de 

Abril e 8 de Junho de 2009, sendo que estes elementos estiveram disponíveis na página electrónica do Município 

em www.cm-agueda.pt, em formato digital, e ainda no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM) do edifício 

Paços do Concelho, em formato analógico. 

 

De entre as entidades consultadas nas diferentes fases da Avaliação Ambiental, apenas foram emitidos pareceres 

no seguimento do Relatório de Factores Críticos para a Decisão do PP do PEC, cujas considerações foram 
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devidamente ponderadas na elaboração do Relatório Ambiental. No que diz respeito a este último, não foram 

emitidos pareceres pelas entidades consultadas, dentro ou fora do tempo legal estipulado para tal, bem como não 

se verificou a entrada de qualquer pedido de esclarecimento, reclamação ou sugestão, do público em geral.  

 

 

iii) Resultados das consultas realizadas nos termos do artigo 8.º do DL 232/2007, de 15 de Julho 

 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, no seu artigo 8.º prevê a consulta dos Estados membros da União 

Europeia “sempre que o plano ou programa em elaboração seja susceptível de produzir efeitos significativos no 

ambiente de outro Estado membro”. 

 

Considerando a área de intervenção do PP do PEC, este plano não é susceptível de produzir efeitos significativos 

no ambiente de outro Estado membro da União Europeia, pelo que não foi realizada a consulta prevista no artigo 

8.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. 

 

 

iv) Razões que fundaram a aprovação do PP do PEC à luz de outras alternativas razoáveis abordadas 
durante a sua elaboração 

 

O Concelho de Águeda apresenta um peso significativo ao nível da indústria, nomeadamente da indústria 

transformadora, onde se registam perto de 1000 unidades em laboração, sendo que o sector secundário 

representa cerca de 60%  do peso em termos de emprego no Concelho. Contudo, desde há cerca de 20 anos, que 

este tem vindo a registar uma perda de competitividade relativamente à região onde se insere assim como ao 

país, uma vez que registou ao longo deste tempo fenómenos significativos de especulação fundiária que a 

intervenção municipal não foi capaz de travar, com consequências nefastas para a economia local e com 

impactes socio-económicos graves, com a deslocalização de unidades industriais para concelhos vizinhos onde o 

custo do solo é mais reduzido (e o solo se encontra devidamente infra-estruturado). 

 

É obvio que o encerramento ou deslocalização de empresas, assim como a redução do investimento no Concelho 

do ponto de vista empresarial, tem efeitos nefastos do ponto de vista socio-económico, sobretudo tendo em conta 

a situação de pleno-emprego em que o Concelho se habituou a viver ao longo das últimas décadas (refira-se 
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inclusivamente que 17% do total de trabalhadores do Município vêm de fora deste, sobretudo, trabalhadores com 

qualificação superior), mas que tem registado um aumento progressivo nos últimos anos, fruto em parte da 

instabilidade dos mercados, mas também da redução de emprego disponível no sector secundário, aquele que 

apresenta a maior fatia neste aspecto, no Concelho. 

 

A criação dos espaços industriais do Concelho no Plano Director Municipal (PDM) em vigor, não surgiu como uma 

solução viável à resolução deste problema, e não conseguiu ultrapassar as questões relacionadas com o elevado 

custo do solo, tanto mais que estes espaços industriais são totalmente constituídos por terrenos de génese privada, 

os quais o Município não conseguiu, através de acordos ou de outros instrumentos legais, adquirir ou, inclusivamente 

infra-estruturar. As intervenções realizadas pela Autarquia a este nível resultaram inclusivamente, no aumento do 

custo do solo com carácter industrial e um entesouramento do mesmo, ao invés da sua colocação no mercado. Esta 

situação, para além do referido no parágrafo anterior, conduziu a perdas de investimento significativo ao longo dos 

últimos anos, com diversas empresas e grupos internacionais a verem-se travados de se instalarem em Águeda 

pelos motivos já referidos, instalando-se nos Parques Empresariais dos municípios limítrofes. 

 

Por outro lado, e tendo em conta o tipo de crescimento industrial registado no Concelho, em cogumelo, com as 

empresas a difundirem-se pelo tecido urbano, com relações de vizinhança difíceis e com a criação de problemas 

ambientais graves em meio urbano, pondo em causa o ambiente e a saúde pública, tornou-se cada vez mais 

premente a sua deslocalização para espaços mais adaptados às suas necessidades e aos desafios que estas têm 

que ultrapassar, sendo que os espaços Industriais definidos em PDM, que poderiam ter contribuído para a 

resolução deste problema, não o conseguiram. 

 

Assim sendo, e tendo em conta a necessidade de uma intervenção urgente no terreno, e verificando-se a 

ineficácia das diversas tentativas para resolver o problema e a incapacidade de se verificarem alternativas viáveis 

para a criação de espaços de génese municipal, dentro das áreas classificadas como industriais ou no solo 

urbano, tornou-se essencial criar um espaço totalmente novo, adaptado às novas exigências ambientais e de 

desenvolvimento tecnológico.  

 

Este novo espaço, com preços acessíveis às empresas, permitirá a sua deslocalização dos espaços urbanos do 

Concelho e a criação de espaços de recepção para investimento externo, tendo-se por isso optado pela reconversão 
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de uma área inserida fora do perímetro urbano, em solo industrial, em contraponto a outras soluções que não se 

mostraram plausíveis para a resolução deste problema, trata-se ainda de uma área que apresenta do ponto de vista 

geológico, geomorfológico e de localização condições que favorecem a instalação de empresas, nomeadamente 

indústrias, com impactos ambientais reduzidos, traduzindo-se numa relação de reduzido custo-benefício.  

 

 

v) As medidas de controlo previstas em conformidade com o disposto no artigo 11.º do DL 232/2007, de 15 
de Julho 

 

A Avaliação Ambiental deve conter, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 

15 de Junho, uma descrição das medidas de avaliação e controlo das implicações ambientais associadas à 

implementação do PP do PEC, numa óptica de monitorização, em conformidade com o artigo 11.º. 

 

O estabelecimento de medidas e recomendações de seguimento resultaram da avaliação dos efeitos significativos 

no ambiente decorrentes da aplicação do PP do PEC, apresentando-se as mesmas de seguida: 

 

 

RECOMENDAÇÕES AO NÍVEL DO PROJECTO / DESENHO URBANO DO PP DO PEC 

 

• O plano deverá apresentar uma leitura clara dos espaços destinados aos tipos de actividade a instalar no 

PEC, quer em termos de dimensão, quer em termos de distribuição territorial na área do plano e das 

interligações entre estas; 

• Dever-se-á privilegiar a criação de espaços centrais destinados a compensarem o espaço ocupado pelas 

actividades industriais e comerciais, onde se deverá dar destaque aos espaços verdes e aos espaços 

lúdicos de utilização colectiva, tentando, sempre que possível, estabelecer ligações entre estes; 

• Sugere-se que o parque apresente uma rede de pistas cicláveis, que promovam o uso da bicicleta 

enquanto transporte alternativo; 

• Propõe-se a criação de uma faixa de gestão de combustíveis 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 actividade do PEC; 
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• Sugere-se a criação de espaços destinados à investigação ou a criação de micro-empresas ou de 

desenvolvimento de tecnologias de ponta, devendo estes articular-se com os espaços de utilização 

pública existentes; 

• Propõem-se a criação de áreas destinadas a equipamentos de usufruto comum ao ar livre e de 

equipamentos de apoio à comunidade e aos futuros trabalhadores do PEC; 

• Recomenda-se a adopção de redes secundárias de rega para poupança hídrica e a salvaguarda das 

questões da produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis/alternativas; 

• Recomenda-se a criação de áreas destinadas a logística na área do PEC, do ponto de vista do 

desenvolvimento urbano ou promovendo a possibilidade da sua execução em regulamento. 

 

 

RECOMENDAÇÕES AO NÍVEL DO FUNCIONAMENTO DO PEC 

 

• Promover a regulamentação sobre a ocupação e utilização da área do PEC, em termos de tipologia e 

dimensão empresarial a integrar o parque, bem como de articulação com serviços presentes, e áreas de 

utilização comum do mesmo. Recomenda-se, assim, a criação de regulamentos de venda, ocupação e 

gestão do PEC, os quais devem dar prioridade aos que adoptem 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 objectivos e metas de sustentabilidade locais, regionais e nacionais; 

• Promover a formação qualificada dos recursos humanos, em particular no domínio do ambiente, e 

incentivar a sua integração nas organizações numa fase inicial de implementação do plano (isto é, das 

empresas, órgãos de gestão e outras entidades a instalarem-se e a laborar no PEC); 

• Acautelar formas de gestão promotoras de inovação ao nível dos métodos de trabalho, identificação e 

incorporação das mais-valias específicas patentes no território; 

• Incentivar o desenvolvimento de mecanismos de simplificação dos procedimentos administrativos das 

empresas do PEC, no âmbito da redução dos custos públicos de contexto e da modernização 

administrativa, importando promover a melhoria dos procedimentos administrativos associados à política 

de ambiente; 
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• Assegurar as condições de fomento da criação de micro e pequenas empresas (numa incubadora, por 

exemplo), que permita o aparecimento de diferentes soluções ajustadas à realidade do PEC; 

• Promover, no âmbito do PEC, o desenvolvimento de programas e projectos que se encontram a decorrer 

já em Águeda ao nível da inovação como a RICÁgueda, o projecto RUnUP, o projecto Lighting Living 

Lab, entre outros, numa lógica de disseminação do conhecimento e da transferência de saber por entre 

as entidades, agentes e empresas existentes no parque fomentado a criação de redes formais e 

informais a este nível; 

• Promover actividades, acções, projectos, como, por exemplo, no que concerne ao incentivo de trabalho 

em parceria entre empresas (ex.: empresa de cartonagem com outras empresas que necessitam 

embalar os seu produtos), partilha de transportes (de passageiros e de mercadorias), entre outros; 

• Assegurar a aposta nas energias renováveis, aliada à aplicação de medidas de consumo energético 

sustentável – eficiência energética – privilegiando o apoio a actividades que adoptem boas práticas no 

âmbito das alterações climáticas; 

• Promover a gestão eco-sustentável dos espaços verdes do PEC (aplicação de boas práticas ambientais de 

agricultura na jardinagem). Promover, simultaneamente, a diversidade de usos dos espaços verdes e de 

utilização comunitária do parque, como eventuais espaços para desenvolvimento de actividades culturais; 

• Incentivar o aumento da capacidade de sumidouro de carbono dos sistemas naturais envolventes, para 

além da Faixa de Gestão de Combustíveis; 

• 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; 

• Assegurar a articulação das actividades do parque com instrumentos de gestão ambiental de níveis 

superiores (de temas como o ruído, os resíduos, etc.); 

• Promover junto das empresas a criação de estruturas que previnam a ocorrência de riscos tecnológicos, 

podendo ser criada uma estrutura orgânica no PEC que não só proceda ao reconhecimento dos riscos 

potenciais associados a cada empresa, como também tenha elaborado o plano de emergência e 

mitigação de efeitos. Estes deverão ser elaborados em articulação com cada empresa, podendo 

obedecer ao seguinte esquema: 
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Gabinete de gestão  

de riscos 

 
Operação de emergência e 

mitigação de efeitos 

 

Análise e prevenção de riscos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Proposta de Esquema Base do GGR 

 

• Procurar potenciar os impactos positivos sociais através de uma boa articulação com as políticas sociais, 

designadamente ao nível da promoção de emprego qualificado, de actividades no âmbito da 

responsabilidade social, bem como de promoção da qualidade de vida numa lógica de promoção do 

desenvolvimento humano. 

 

 

Considerando ainda a necessidade de avaliar e controlar os efeitos significativos decorrentes da aplicação e 

execução do PP do PEC e como previsto no número 1, do artigo 11.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 

Junho, segue-se a pormenorização das medidas de controlo a adoptar, visando uma identificação atempada dos 

efeitos negativos e a respectiva correcção. 

 

As medidas de controlo a adoptar passam por definir e implementar programas de monitorização, que permitam 

uma correcta avaliação da evolução dos parâmetros e indicadores ambientais estabelecidos. Da avaliação dos 

impactes negativos provocados pela implantação do PP do PEC e das respectivas medidas de minimização 

apontadas, justifica-se a definição de programas de monitorização para alguns descritores em particular. 

 

Desta forma, as medidas de controlo para monitorização propostas são esquematizadas no quadro que se segue, 

onde é apresentada a fase de seguimento do processo de Avaliação Ambiental, durante a qual se realizarão 

reuniões com grupos específicos de forma a elaborar-se um programa de monitorização estratégica do PP do 

PEC para alguns descritores em particular. 
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Quadro 1 – Medidas de controlo para monitorização2 
 

 

  

                                                 
2 Segundo Ramos et al. (2004) através da monitorização ambiental visa-se, essencialmente: Envolver as partes interessadas, contribuir para futuras 
avaliações ambientais estratégicas, avaliar a eficácia das recomendações/medidas de gestão, ligar com outros instrumentos de gestão ambiental, avaliar o 
desempenho ambiental do Plano, validar as predições efectuadas. 

FACTOR CRÍTICO /  DE 
AVALIAÇÃO 

MEDIDAS E CRITÉRIOS DE CONTROLO FREQUÊNCIA DA 
AVALIAÇÃO 

Dinâmica da actividade económica (volume de negócios, mercados de 
exportação, novas PME) 

Indústrias de ponta (média e alta tecnologia) 

Protocolos de cooperação entre Centros de Investigação e empresas 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO E TECNOLÓGICO 

Elaboração de um Plano de Prevenção e Mitigação de acidentes 
tecnológicos 

Anual 

Qualidade do ar 

Resíduos produzidos, recolha selectiva e valorização de resíduos 

Taxa de consumo e valorização de água  

Classificação da qualidade de água dos meios receptores 

Níveis de ruído 

Consumo de energia (fraccionada por sector) 

Medidas de eficiência energética  

% de área impermeabilizada 

Fragmentação ecossistemas 

QUALIDADE AMBIENTAL 

Manutenção da faixa de gestão de combustíveis 

Anual 

Taxa de emprego e variação por grupos de profissões (indicadores das 
empresas por Município) 

Listagem dos equipamentos e serviços de utilização colectiva do PEC 

Novas licenças de construção nos aglomerados próximos do PEC 

COESÃO SOCIAL 

Evolução da população 

Anual 

Custo médio do solo industrial no Concelho  

Número de empresas localizadas fora dos perímetros industriais e no PEC 

Níveis de infra-estruturação do parque 

ORDENAMENTO E 

QUALIFICAÇÃO DO 

TERRITÓRIO 

Iniciativas de cooperação/empresas de logística 

Anual 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 1985 surge na Europa, através da Directiva 85/337/CEE, de 27 de Março, a obrigatoriedade de elaborar 

estudos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de determinados projectos (públicos ou privados). É em 2001 

que, através da Directiva 2001/42/CE, de 21 de Julho, surge a obrigatoriedade de avaliar as propostas 

decorrentes de Planos ou Programas. Neste seguimento surge, em 2007, um novo instrumento de política 

ambiental em Portugal, a Avaliação Ambiental (Estratégica), resultado da transposição da Directiva para a 

legislação nacional, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho.  

 

Como tal, o presente documento apresenta o Relatório Ambiental final (RA) da Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE) do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão (adiante designado como PEC) e visa 

“identificar, descrever e avaliar os eventuais efeitos no ambiente resultantes da aplicação mesmo, as suas 

alternativas razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial” (número 1 do artigo 

6.º do D.L. n.º 232/2007, de 15 de Junho).  

 

Permitirá, desta forma, integrar e articular as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de 

âmbito nacional, regional e local, englobando nas suas estratégias e objectivos as considerações ambientais, 

sociais e económicas de índole sustentável. As mesmas, consideradas na elaboração do Plano do PEC, 

constituíram um documento de apoio, servindo de base à tomada de decisões no âmbito do PEC. 

 

O presente RA final advém das 1ª e 2ª fases do processo de AAE, reunindo assim os pareceres1 e considerações 

emitidos pelas entidades no âmbito do Relatório de Factores Críticos para Apoio à Decisão, conforme se 

encontram constantes no anexo I. Decorrido ainda o período de Consulta do Relatório Ambiental preliminar, não 

se verificou a entrada de qualquer pedido de esclarecimento, reclamação ou sugestão do público em geral ou de 

parecer emitido pelas entidades com responsabilidades ambientais específicas consultadas (ver anexo II). 

Acresce referir que o RFC foi disponibilizado para consulta na página electrónica do Município2, numa perspectiva 

de divulgação para a população em geral (não obrigatória por lei), assim como sucedeu com o RA preliminar, já 

que se considerou que seria importante a maior participação possível tendo em conta os desígnios estratégicos e 

                                                 

1 Importa mencionar que foi consultado um conjunto de entidades com responsabilidades ambientais específicas no âmbito do Relatório de Factores Críticos, 
tendo apenas respondido a Autoridade Florestal Nacional (AFN) e a Direcção Regional de Agricultura e das Pescas do Centro (DRAPC). Considerou-se 
desta forma que as entidades que não se pronunciaram não possuem considerações relativamente a alterações ao RFC apresentado e aos conteúdos do 
mesmo. O mesmo procedimento foi realizado sobre o RA preliminar, mas sobre o qual não foram emitidos pareceres pelas entidades com responsabilidades 
ambientais consultadas. 
2 http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=32629 
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a importância do Plano em causa e das opções que suporta para o desenvolvimento sustentado do Município de 

Águeda. 

 

Neste contexto, o presente RA contém: 

a) uma descrição geral do conteúdo, dos principais objectivos do plano e das suas relações com outros planos e 

programas pertinentes; 

b) as características ambientais das zonas susceptíveis de serem significativamente afectadas, os aspectos 

pertinentes do estado actual do ambiente e a sua provável evolução se não for aplicado o plano ou programa; 

c) os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa incluindo, em particular, os relacionados com 

todas as zonas de especial importância ambiental, designadamente as abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 

24 de Abril, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 

d) Os objectivos de protecção ambiental estabelecidos a nível internacional, comunitário ou nacional que sejam 

pertinentes para o plano ou programa e a forma como estes objectivos e todas as outras considerações 

ambientais foram tomadas em consideração durante a sua preparação; 

e) Os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação do plano ou do programa, incluindo os 

efeitos secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo prazos, permanentes e temporários, 

positivos e negativos, considerando questões como a biodiversidade, a população, a saúde humana, a fauna, a 

flora, o solo, a água, a atmosfera, os factores climáticos, os bens materiais, o património cultural, incluindo o 

património arquitectónico e arqueológico, a paisagem e a inter-relação entre os factores supracitados; 

f) As medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar quaisquer efeitos adversos 

significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa; 

g) Um resumo das razões que justificam as alternativas escolhidas e uma descrição do modo como se procedeu à 

avaliação, incluindo todas as dificuldades encontradas na recolha das informações necessárias; 

h) Uma descrição das medidas de controlo previstas;  

i) Um Resumo Não Técnico das informações referidas nas alíneas anteriores; 

J) Constam ainda a Bibliografia e os Anexos (aí se encontram reunidos os pareceres das entidades). 
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2. OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

 

Segundo Egler, o uso da Avaliação Ambiental Estratégica foi fortemente apoiado por vários especialistas3 e 

organizações internacionais4, de forma a superar algumas das dificuldades referentes ao processo de AIA. Se esta 

última incide essencialmente sobre a fase de projecto, a AAE5 representa, numa simples definição, o processo de 

avaliação das políticas, planos e programas. 

 

Conforme a Directiva 2001/42/CE, no seu artigo 1º, o objectivo global de uma AAE6 baseia-se em “estabelecer um 

nível elevado de protecção do ambiente e contribuir para a integração das considerações ambientais na 

preparação e aprovação de planos e programas, com vista a promover um desenvolvimento sustentável”.  

 

Como tal, na sequência dos objectivos estabelecidos para a AAE, esta influenciou a forma final do Plano do PEC, 

para que este privilegie as soluções que potenciem efeitos ambientais positivos de natureza estratégica, em 

detrimento de soluções que comportam efeitos ambientais negativos, bem como determina a implementação e 

monitorização estratégica do PEC, através da apresentação de recomendações que asseguram uma adequada 

integração de objectivos de natureza ambiental. 

 

Desta forma, decorrida a 1ª Fase do processo de AAE com a definição dos Factores Críticos para a Decisão, 

elaboração do respectivo Relatório (RFCD) e consulta às entidades com responsabilidades ambientais específicas 

na área de intervenção, termina-se agora a 2ª Fase deste processo (como apresentado no quadro 1). A esta 

última corresponde o presente Relatório Ambiental final onde, além de outros aspectos, se avalia a situação 

existente e as tendências da evolução na ausência do plano. A avaliação estratégica de impactes foi realizada 

recorrendo essencialmente a técnicas descritivas e, sempre que possível, de forma a prever: 

 

                                                 

3 Thérivel & Partidário, 1996; Lee & Hughes, 1995; Sheate & Cerny, 1993; Lee & Walsh, 1992; Wood & Dejeddour, 1992; Thérivel et al, 1992; e Sadler & 
Verheem, 1996. 
4 Economic Commission for Europe, 1992, World Bank, 1993; e Commission of the European Communities, 1993. 
5 A AAE encontra enquadramento legal no D.L. n.º 232/2007, de 15 de Junho, que transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas do Parlamento Europeu e 
do Conselho n.º 2001/42/CE, de 27 de Junho, e n.º 2003/35/CE, de 26 de Maio. 
6 Demais Objectivos da AAE: 

• Assegurar uma visão estratégica e uma perspectiva alargada em relação às questões ambientais, num quadro de sustentabilidade; 

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

• Auxiliar na identificação, selecção e justificação de opções ganhadoras (win-win) face aos objectivos de ambiente e desenvolvimento; 

• Detectar problemas e oportunidades estratégicas, sugerir programas de gestão e monitorização estratégica; 

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

• Produzir contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas de desenvolvimento. 
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• Tipo de ocorrência – Directo ou indirecto; 

• Probabilidade de ocorrência – Provável, improvável ou de probabilidade desconhecida; 

• Duração – Temporário ou permanente; 

• Magnitude – Reduzida, média ou elevada; 

• Grau de significância – Pouco significativo, significativo ou muito significativo; 

• Reversibilidade – Reversível ou irreversível; 

• Desfasamento no tempo – Imediato, de médio prazo ou de longo prazo; 

• Âmbito espacial – Local, regional ou nacional. 

 

Quadro 1 – Esquema de desenvolvimento e participação pública no processo de AAE do Plano do PEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluída a elaboração do RA final, segue-se a disponibilização do mesmo. 

FASES DA AAE FORMAS DE PARTICIPAÇÃO ENTIDADES CALENDARIZAÇÃO 

FASE 1 

Estabelecimento do 

âmbito de avaliação e 

dos FCD 

Consulta dirigida a entidades com 

competências ambientais específicas 

ARH, CCDRC, DGRF, DRAPC, 

Autoridade de Saúde 
20 dias úteis 

Consulta dirigida a entidades com 

competências ambientais específicas 

ARH, CCDRC, DGRF, Autoridade 

de Saúde 

FASE 2 

Análise e Avaliação do 

RA (Relatório 

Ambiental) 

Disponibilização do RA na Internet Público em Geral 

30 dias úteis 

 Elaboração e disponibilização do RA final 

Disponibilização da Declaração 

Ambiental na Internet (CMA e APA) 
Público em geral 

Reuniões com grupos específicos, para 

discussão do programa de gestão e 

monitorização estratégica do Plano 

Grupos de especialistas, autoridades competentes 

 

 

FASE 3 

Seguimento 
Disponibilização dos resultados do 

controlo efectuado sobre as medidas 

previstas na Declaração Ambiental na 

Internet  

APA 

Público em geral 

 (disponibilizado 

anualmente) 
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2.1. OBJECTO DA AVALIAÇÃO – PP DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 

 

O Município de Águeda, em grande parte devido à sua herança industrial, e por nunca ter necessitado de captar 

directamente investimento, não teve uma política pró-activa neste campo, ao contrário dos concelhos vizinhos, não 

tendo apostado na aquisição, infra-estruturação e posterior disponibilização do solo industrial a custos competitivos 

aos investidores. Tal tem levado a que Águeda, por incapacidade de competir a este nível, tenha vindo a perder 

diversos investimentos externos, e verifica-se que muitas das empresas que iniciaram a sua actividade neste 

Concelho se mudaram para concelhos próximos, limítrofes. Desta forma, sente-se ser fundamental que, 

urgentemente, seja alterado este cenário, para bem do desenvolvimento económico e social do Concelho. 

 
Face ao exposto, a Autarquia adquiriu solo para a construção de parques empresariais de génese municipal, 

procurando desta forma contrariar e ultrapassar esta situação que fomentou a saída de investimento do Concelho 

para concelhos vizinhos, onde a oferta era, e ainda é, mais atractiva e sem os condicionalismos apontados 

anteriormente. Contudo, para que os terrenos adquiridos possam vir a ser transformados em solos urbanizados 

(encontram-se classificados como florestais no PDM em vigor, de 1ª geração), tornou-se necessário efectuar uma 

suspensão parcial do PDM7 e a elaboração do presente Plano, a qual, contudo, vai já de encontro aos 

pressupostos que estão na base da proposta de revisão do PDM em vigor (que se encontra numa fase avançada), 

e que classifica os terrenos, agora objecto de Plano de Pormenor, como futuros Parques Empresariais. 

 
É neste contexto que surge em Águeda a criação de Parques Empresariais de Génese Municipal, de que é exemplo 

o PEC. Assim, procura-se através do mesmo: 

 
 

DISPONIBILIZAR LOTES INDUSTRIAIS A PREÇOS ACESSÍVEIS, DE GÉNESE MUNICIPAL 

DESINFLACCIONAR O MERCADO FUNDIÁRIO EM TERMOS INDUSTRIAIS NO CONCELHO 

CRIAR PARQUES EMPRESARIAIS DEVIDAMENTE INFRA-ESTRUTURADOS E ADAPTADOS ÀS NECESSIDADES ACTUAIS 

CRIAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À CAPTAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E INVESTIMENTOS PARA O CONCELHO E RELANÇAR O 

DINAMISMO EMPRESARIAL AGUEDENSE 

MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS DOS AGLOMERADOS URBANOS E DO CONCELHO 

REDUZIR O DESIGNADO DESEMPREGO INDUSTRIAL QUE TEM VINDO A SURGIR NA ÚLTIMA DÉCADA 

                                                 
7 Suspensão parcial da eficácia do PDM e proposta de medidas preventivas, Julho de 2008, publicado em Diário da República, 2ª série, n.º 139, de 21 de 
Julho de 2008 – Aviso n.º20531/2008. 
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Identificados os principais objectivos pretendidos com a criação de parques empresariais de génese municipal em 

Águeda, como é o caso do PEC, importa agora explicar cada um deles. Para tal, transcrevem-se os objectivos 

constantes na proposta para a elaboração do Plano do PEC, aprovada pelo Executivo Municipal, e ainda 

constantes da proposta de suspensão do PDM para a área onde este irá surgir: 

 

“ (…) 

• Disponibilizar lotes industriais a preços acessíveis, de génese municipal 

Como foi mencionado anteriormente, o custo dos terrenos industriais no concelho de Águeda é excessivamente 

elevado relativamente às possibilidades actuais das empresas e surge como um elemento limitador de 

competitividade em relação à região onde o concelho se insere, já que os municípios vizinhos disponibilizam lotes 

industriais de génese municipal a preços reduzidos, acabando por captar quer os novos investimentos, quer 

muitas das empresas que laboraram em Águeda mas que aí não conseguem adquirir parcelas ou lotes para se 

instalar/ampliar. 

Assim sendo, torna-se necessário criar espaços de génese municipal que permitam a supressão deste problema e 

possibilitem a aquisição dos lotes infra-estruturados por valores acessíveis, sem estarem sujeitos à especulação 

fundiária, e permitindo assim um maior dinamismo e facilidade no seu crescimento. 

 

• Desinflacionar o mercado fundiário em termos industriais no Concelho 

O PDM de Águeda contempla a existência de seis espaços industriais os quais se encontram relativamente 

desocupados, uma vez que as parcelas existentes nestes, infra-estruturadas ou não, apresentam valores de 

mercado excessivamente altos devido ao imobilismo dos seus proprietários numa perspectiva de valorização 

constante dos mesmos, o que penaliza de forma significativa as indústrias/empresas de Águeda que se vêem 

obrigadas a despender valores muito acima da média para conseguirem instalar-se nesses locais, os quais, de 

acordo com o PDM, são os mais adequados para a sua actividade. 

É assim necessário criar mecanismos assentes no valor do solo que permitam criar competitividade em termos de 

preços de terreno industrial conduzindo inevitavelmente a um desinflacionar do mercado sob a perspectiva de 

perda de rendimentos advindos de uma hipotética venda, contribuindo inevitavelmente para um maior 

disponibilização dos mesmos a preços mais baixos e uma maior capacidade de atrair investimentos. 
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• Criar Parques Empresariais devidamente infra-estruturados e adaptados às necessidades actuais 

Os espaços industriais que existem no concelho de Águeda, para além das questões de falta de infra-estruturação 

que já foram mencionadas anteriormente, foram pensados numa lógica diferente da actual e num tempo em que 

as necessidades das empresas não eram tão significativas, quer em termos ambientais, de serviços, logística e 

até mesmo de apoio ao desenvolvimento e investigação. Torna-se pois importante que existam espaços onde 

todas as valências que as empresas/indústrias actualmente necessitam para se tornarem mais competitivas 

estejam representadas e sejam geridas como um todo, de forma a diminuir encargos individuais significativos. 

Associar a estes espaços áreas de investigação torna-se primordial para o tecido empresarial aguedense, ainda 

muito associado a um modelo extensivo de produção e pouco a um modelo intensivo, onde sejam privilegiados 

factores como a qualidade em detrimento da quantidade, os novos materiais e técnicas, o design entre outros, 

num espaço de sinergias comuns. 

 

• Criar condições favoráveis à captação de novas empresas e investimentos para o Concelho e relançar 

o dinamismo empresarial aguedense 

A realidade existente actualmente no concelho em termos de solo industrial disponível a custos reduzidos, de 

espaços devidamente infra-estruturados e com múltiplas valências e ainda a falta de projectos de índole municipal 

que sirvam de catalisador para o lançamento de empresas, tem conduzido a uma situação de reduzido 

crescimento empresarial, particularmente de indústrias no concelho, facto de deve ser veemente ultrapassado. 

Apenas será possível continuar a ter uma economia municipal competitiva se o tecido empresarial se for 

renovando e evoluindo trocando experiências e novas formas de fazer, assim como o know-how acumulado, 

recuperando o espírito pioneiro e empreendedor que sempre caracterizou, e que para todos os efeitos, ainda 

caracteriza, mas dando-lhe mais projecção e relevo numa escala regional, nacional e internacional. 

 

• Melhorar as condições Ambientais e Urbanísticas dos aglomerados urbanos e do Concelho 

Face à tradição industrial concelhia e ao facto de desde há muito as empresas em Águeda surgirem como 

cogumelos no meio das áreas urbanas, contribuindo para uma situação de dispersão espacial significativa com 

impactos ambientais e urbanísticos que estão à vista de todos, desde descargas em linhas de água em áreas 

urbanas, a cheiros e fumos incomodativos, já para não falar do ruído excessivo, até às situações de 

descontinuidade que as unidades industriais provocam no tecido e malha urbana e às más relações de vizinhança 
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com a habitação, torna-se necessário criar espaços cada vez mais adequados a estes funções, melhorando a 

qualidade ambiental dos locais de onde se deslocalizam. 

Por outro lado, os cada vez maiores desafios ambientais que se colocam as empresas/indústrias obrigam a que 

estas procurem espaços onde possam, cumprindo a lei, estar livres de qualquer tipo de problema e crescer de 

forma sustentada, contribuindo assim para um melhor ambiente e imagem do concelho. Aliás, será muito 

importante criar espaços onde as questões ambientais possam ser abordadas em comum e numa filosofia 

semelhante a alguns experiências já existentes no concelho como a ECTRI, beneficiando a todos, e, em especial 

o ambiente. 

 

• Reduzir o designado desemprego industrial que tem vindo a surgir na última década 

É obvio que o encerramento ou deslocalização de empresas, assim como a redução do investimento no Concelho 

do ponto de vista empresarial, tem efeitos nefastos do ponto de vista económico-social, sobretudo tendo em conta 

a situação de pleno-emprego em que o concelho se habituou a viver ao longo das últimas décadas (refira-se 

inclusivamente que 17% do total de trabalhadores do concelho vêm de fora deste, sobretudo, trabalhadores com 

qualificação superior), mas que tem registado um aumento progressivo nos últimos anos no concelho, fruto em 

parte da instabilidade dos mercados, mas também da redução de emprego disponível no sector secundário, 

aquele que apresenta a maior fatia neste aspecto no Município. 

Assim sendo, torna-se imperioso reverter esta tendência não apenas através de políticas de âmbito social, mas 

também através de uma acção directa sobre as empresas/indústrias dando-lhes melhores condições para estas 

crescerem e para oferecerem mais e melhor emprego, quer para aqueles que o procuram pela primeira vez, quer 

para a mão-de-obra especializada desempregada existente no concelho, evitando uma situação de desequilíbrio 

social das famílias.    

(…)” 

 

2.1.1. CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL (SUMÁRIA) DA ÁREA DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 

 

O Parque Empresarial do Casarão ocupará na sua forma final uma área total de aproximadamente 129 ha (área 

que inclui uma faixa de gestão de combustíveis), passando a ser um dos maiores do Concelho e do Baixo Vouga. 

No entanto, e neste primeira fase (a que corresponde a AAE), este apresentará uma área de cerca de 75 ha. O 

parque localiza-se a nascente da Estrada Nacional n.º 1 – EN1 e do Itinerário Complementar n.º 2 – IC2 (cerca de 
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5 km), numa área com boas acessibilidades à sede do Concelho, ocupando parte das freguesias da Borralha, 

Aguada de Cima e Belazaima do Chão, e apresenta na sua envolvente imediata dois equipamentos de grande 

relevância para o Concelho e aos níveis regional e nacional: o Crossódromo Internacional do Casarão e o 

Aeródromo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Extracto do ortofotomapa, com a delimitação da área do futuro Parque Empresarial do Casarão 

 

Em termos de acessibilidades, importa destacar actualmente a E.M.605, que efectua praticamente todas as 

ligações aos principais eixos que atravessam o Concelho, como seja o caso da E.N.1 e do I.C.2 ou à A.25 (aqui 

através da ligação à E.N.1 e E.N.333). Por outro lado, importa realçar que se encontra prevista a execução da Via 

de Cintura Externa, que irá ligar a zona do Parque Empresarial ao futuro eixo Aveiro-Águeda que, por sua vez, 

terá um novo nó na Auto-Estrada do Norte (A.1), reforçando a fácil acessibilidade a este espaço.  

 

Aliás, esta via, que consta da figura 2 (a sudoeste da área do PEC), apresentará um perfil de auto-estrada e fará 

ligação ao IC2, à E.N.1 e à E.N333, e será fundamental do ponto de vista dos acessos extra-concelhios, 

prevendo-se a sua execução a médio prazo. É de referir que o facto de esta permitir uma mais rápida ligação ao 

eixo Aveiro-Águeda e, consequentemente, ao Porto de Aveiro, é algo estratégico do ponto de vista da rápida e 

eficaz expedição de mercadorias, matérias e produtos, e trará benefícios em termos financeiros às empresas, o 

que é ainda reforçado pela rápida acessibilidade à futura Plataforma Logística de Cacia (porto seco). É de referir 

ainda, numa perspectiva secundária, as Estradas Regionais 336 e 230, que efectuam ligações ao interior da 

Região Centro, nomeadamente ao Distrito de Coimbra e Viseu, respectivamente.  
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Quanto à rede viária secundária de acesso à área, esta restringe-se a uma arruamento que delimita a norte o PP, 

assim como um conjunto de caminhos florestais de reduzida dimensão, que garantem o acesso aos terrenos e 

permitem a exploração florestal.  

 

Em termos de infra-estruturas básicas, verifica-se apenas a existência de abastecimento eléctrico, que se destina 

ao abastecimento do aeródromo e do crossódromo municipais, situados junto à zona em causa, sendo que não 

existe qualquer outro tipo de infra-estrutura afecta ao abastecimento público, águas residuais domésticas, de 

águas pluviais, rede de abastecimento de gás ou de energia eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Enquadramento viário e acessibilidades 
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Climaticamente, a área onde se insere o Parque Empresarial do Casarão possui um clima temperado atlântico, 

encerrando esta zona boas características ao nível da exposição solar, uma vez que a área do parque recebe, na 

sua quase totalidade, uma exposição plena. Quanto ao regime pluviométrico, o PEC encontra-se inserido numa 

faixa intermédia no que concerne o nível de precipitação no Concelho, com valores de precipitação entre os 1 400 

e os 1 600 mm 8. 

 

Do ponto de vista altimétrico, a área em questão situa-se numa zona de baixa amplitude, apresentando uma 

variação altimétrica de aproximadamente 17 m (cota máxima de cerca de 101 m e mínima de 84 m). Quanto aos 

declives, a área encontra, na sua quase totalidade, declives até aos 2%, com situações pontuais que vão até aos 

10%. Já do ponto de vista geológico, esta área pertence ao complexo litológico Plio-Plistocénico, embora o solo 

existente no local seja relativamente barrento, conferindo uma impermeabilização natural.  

 

Quanto aos recursos hídricos, e de acordo com a Carta Militar à escala 1/25 000, apenas se vislumbram duas 

linhas de água de carácter sazonal e que apresentam pouca relevância ao nível local, sendo que inclusivamente 

uma destas é imperceptível no terreno, não existindo qualquer captação subterrânea na área em causa. Quanto 

ao coberto vegetal, é possível verificar que a área afecta ao PP se encontra totalmente ocupada por explorações 

intensivas de eucalipto (em processo de desflorestação), não se registando qualquer outro tipo de intervenção 

humana sobre o território para além das mobilizações de solos associadas às sucessivas plantações ou 

reflorestações. Não existem, igualmente, quaisquer valores naturais (flora ou fauna) ou patrimoniais de relevo na 

zona de intervenção, nem esta se encontra afecta a qualquer área afecta à Rede Natura. 

 

Observa-se, pois, que a área onde se irá localizar o PEC apresenta boas condições para o desenvolvimento de 

um projecto desta índole, sendo que se pretende que o mesmo seja orientado de forma a apresentar uma 

componente urbano-ambiental sustentada e uma perspectiva global associada ao desenvolvimento tecnológico e 

aos processos de I&D, fomentando a criação de PME, de emprego e gerando externalidades para o 

desenvolvimento socio-económico do Concelho, da região e do país. Neste seguimento, é pois perfeitamente 

visível o impacto que o PEC terá ao nível municipal e a importância que o mesmo desempenhará, em conjunto 

com outros espaços de cariz semelhante a nível concelhio9, na revitalização industrial do Concelho.  

 

 

                                                 

8 Quantidade total (mm) (1931-1960). 
9  Como é o caso do Parque Empresarial da Giesteira Norte, também ele sujeito ao procedimento de AAE e que se encontra a ser elaborado em paralelo 
com o PEC. 
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INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA EUROPEIA 

Agenda Territorial da União Europeia 

Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia 

Protocolo de Quioto e Acordo de Partilha de Responsabilidades da União Europeia 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA NACIONAL 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável – ENDS 

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais – PEAASAAR II 

Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos II – PERSU II 

Plano Estratégico de Resíduos Industriais – PESGRI 

Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão (2008-2012) – PNALE II 

Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego – PNACE 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território – PNPOT 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2006 – PNAC 2006 

Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 – QREN 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA REGIONAL 

Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro – PROT-C 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral – PROF-CL 

Programa Operacional (PO) Regional do Centro 2007-2013 – Mais Centro 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA MUNICIPAL 

Plano Director Municipal de Águeda – PDM 

1ª Revisão do Plano Director Municipal 

 

3. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO – QRE  

 

O QRE reúne, segundo Partidário (2007), “os macro-objectivos de política ambiental e de sustentabilidade 

estabelecidos a nível internacional, europeu e nacional que são relevantes para avaliação e são exigidos 

legalmente, bem como as ligações a outros planos e programas com os quais o objecto de avaliação em AAE 

estabelece relações”. Como tal, listam-se de seguida, no quadro 2, os PPP (planos, políticas ou programas), 

documentos de referência europeia, nacional e regional, inseridos no âmbito da presente AAE. 

 

Consideram-se assim, para efeitos do presente trabalho, quatro instrumentos de referência nacional (ENDS, 

PNACE, PNPOT e QREN), um documento de âmbito regional (PROT-C) e um de âmbito municipal (PDM), sendo 

que aqui reporta à revisão do PDM de Águeda, de 2ª Geração, assinalados no quadro 2 e cuja relação se 

apresenta na figura 3. Os objectivos dos instrumentos legais referidos no QRE (figura 3) são seguidamente 

cruzados com os vectores de actuação principais da proposta para o parque empresarial, convergências essas 

apresentadas nos quadros que se seguem (de 3 a 8), e analisadas em termos de força de ligação, conforme 

definido na legenda dos referidos quadros (e já apresentado no RFCD, remetendo-se para consulta no mesmo as 

definições dos objectivos dos instrumentos mencionados). 

 
Quadro 2 – Instrumentos pertinentes considerados na elaboração do Plano do PEC 
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Figura 3 – Quadro de Referência Estratégico (QRE) – Instrumentos de política centrais de base 

 

 

Quadro 3 – Convergência entre as linhas estratégicas da proposta do Plano do PEC e os objectivos da ENDS 2015 – Estratégia 
Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2015 

Objectivos do Plano do Parque 

 

____________________ 
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Preparar Portugal para a “sociedade do 
conhecimento” 

      

Crescimento sustentado, competitividade à escala 
global e eficiência energética 

      

Melhor ambiente e valor ização do patr imónio natural       

Mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão 
social 

      

Melhor conectividade internacional do país e 
valorização equilibrada do território 

      

Um papel activo de Portugal na construção europeia e 
na cooperação internac ional 

      

Uma adminis tração pública mais efic iente e 
modernizada 

      

 

Legenda:        – Ligação nula ou fraca;         –  Ligação média;        – Ligação forte. 
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Quadro 4 – Convergência entre as linhas estratégicas da proposta do Plano do PEC e os objectivos do QREN 2007-2013 – Quadro 
de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 

Objectivos do Plano do Parque 
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Promover a qualificação dos portugueses 
      

Promover o crescimento sustentado 
      

Garantir a coesão social 
      

Assegurar a qualificação do terr itór io e das cidades 
      

Aumentar a eficiência da governação 
      

 

Legenda:        – Ligação nula ou fraca;         –  Ligação média;        – Ligação forte 
 

 

 

Quadro 5 – Convergência entre as linhas estratégicas da proposta do Plano do PEC e os objectivos do PNACE 2005-2008 – Plano 
Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego 

Objectivos do Plano do Parque 
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Objectivos do PNACE 
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Reforçar a credibilidade       

Apostar na confiança para o crescimento económico       

Assumir os desafios da competitividade       

Reforçar o emprego e a coesão social       

Reforçar a coesão territor ial e ambiental como 
factores de competitividade e desenvolvimento 
sustentável 

      

 

Legenda:        – Ligação nula ou fraca;         –  Ligação média;        – Ligação forte. 
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Quadro 6 – Convergência entre as linhas estratégicas da proposta do Plano do PEC e os objectivos do PNPOT – Programa Nacional 

de Política de Ordenamento do Território 
 

Objectivos do Plano do Parque 
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Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e 
o patr imónio natural, paisagís tico e cultural, utilizar de 
modo sustentável os recursos energéticos e 
geológicos e prevenir e minimizar os riscos 

      

Reforçar a competitividade terr itorial de Portugal e a 
sua integração nos espaços ibér ico, europeu e global 

      

Promover o desenvolv imento policêntr ico dos 
territór ios e reforçar as infra-estruturas de suporte à 
integração e à coesão territoriais 

      

Assegurar a equidade territorial no provimento de 
infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a 
universalidade no acesso aos serviços de interesse 
geral, promovendo a coesão social 

      

Expandir  as redes e infra-estruturas avançadas de 
informação e comunicação e incentivar a sua 
crescente utilização pelos cidadãos, empresas e 
Adminis tração Pública 

      

Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão 
territor ial, promovendo a participação activa e 
responsável dos cidadãos e das instituições 

      

 

Legenda:        – Ligação nula ou fraca;         –  Ligação média;        – Ligação forte. 

 

Quadro 7 – Convergência entre as linhas estratégicas da proposta do Plano do PEC e as linhas estratégicas da Revisão do PDM de 
Águeda  

 

Objectivos do Plano do Parque 

 

____________________ 

 

Objectivos do PDM  
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Qualificação industrial 
      

Reforço da coesão social 
      

Valorização e requalificação ambiental / turismo       

Revitalização agrícola       

Potenciação energética e valorização de resíduos       

Reestruturação do modelo de ordenamento 
      

 

Legenda:        – Ligação nula ou fraca;         –  Ligação média;        – Ligação forte. 
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Quadro 8 – Convergência entre as linhas estratégicas da proposta do Plano do PEC e as linhas da visão estratégica de suporte do 
PROT-C10 – Programa Regional de Ordenamento do Território da Região Centro 

 

Objectivos do Plano do Parque 

 

____________________ 

 

Objectivos do PROT-C  
D
is
po

ni
bi
liz

ar
 lo

te
s 
in
du

st
ri
ai
s 
a 

pr
eç
o
s 
ac

es
sí
ve

is
 

D
es
in
fl
ac
çã

o 
do

 m
er
ca
do

 fu
nd

iá
rio

 
em

 te
rm

os
 in

du
st
ri
ai
s 

C
ria

çã
o 
d
e 
P
ar
qu

e 
E
m
pr
es
ar
ia
l 

in
fr
a-
es
tr
ut
ur
ad

o
 e
 a
da

pt
ad

o 
às
 

ne
ce

ss
id
ad

es
 a
ct
ua

is
 

C
ria

çã
o 
d
e 
co

nd
iç
õe

s 
fa
vo

rá
ve
is
 à
 

ca
pt
aç

ão
 d
e 
no

va
s 
em

pr
es

as
 e
 

in
ve
st
im

en
to
s 
e 
re
la
n
ça
m
en

to
 d
o 

di
na

m
is
m
o 
em

p
re
sa
ri
al
 a
gu

ed
en

se
 

M
el
ho

ra
m
en

to
 d
as

 c
on

di
çõ

es
 

am
bi
en

ta
is
 e
 u
rb
an

ís
ti
ca
s 
do

s 
ag

lo
m
er
ad

os
 u
rb
an

os
 e
 d
o 

C
on

ce
lh
o 

R
ed

uç
ão

 d
o 
de

si
gn

ad
o
 

de
se
m
p
re
go

 in
du

st
ri
al
  

Proposta de geo-estratégia territorial       

Valorizar estrategicamente os activos específicos de 
internacionalização da Região 

      

Viabilizar a transição sustentada da Região para a 
Sociedade inc lusiva do conhecimento 

      

Visão estratégica territorialmente diferenciada para o 
mundo rural 

      

Valorizar complementar idades e sinergias entre 
recursos tur ís ticos susceptíveis de reconhecimento de 
procura 

      

Valorizar o potencial de energias renováveis na 
Região como factor de diferenciação competitiva 

      

Valorizar os recursos culturais e patr imoniais da 
Região como activos específicos de afirmação 
identitária nacional e internacional  

      

Organizar e valor izar o policentrismo potencial da 
Região 

      

Potenciar a biodiversidade da Região e as suas mais-
valias ambientais 

      

Uma visão estratégica para as políticas de mitigação 
de riscos 

      

 

Legenda:        – Ligação nula ou fraca;         –  Ligação média;        – Ligação forte. 

 

 

Observa-se, assim, que os objectivos traçados para o PEC cruzam, de forma sistemática e genérica, todas as 

principais linhas estratégicas dos instrumentos que fazem parte do Quadro de Referência Estratégica, sendo de 

destacar a interligação estreita com o QREN, o PNACE e, obviamente, a revisão do Plano Director Municipal de 

Águeda, cujas linhas estratégicas assentam numa base comum com os princípios e objectivos definidos para o 

Parque, o que demonstra que as orientações programáticas do mesmo encontram enquadramento dos desígnios 

a nível local, regional e nacional. 

 

 

 
                                                 
10 Segundo PROT-C, 2008. 
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4. FACTORES DE AVALIAÇÃO 

 

O ajustamento dos objectivos do Plano do PEC com os dos instrumentos constantes no QRE, bem como a sua 

articulação com os factores ambientais considerados na Directiva, levaram à definição dos principais factores de 

avaliação no âmbito da presente AAE. Desta forma, apresentam-se os aspectos que se consideraram no âmbito 

da abrangência de cada um dos factores para a AAE do Parque Empresarial do Casarão, de génese municipal: 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TECNOLÓGICO – Neste factor serão avaliados os efeitos que a implementação do 

parque empresarial de génese municipal acarretará para o desenvolvimento e revitalização da economia local e 

regional, com especial destaque para os aspectos associados ao investimento, ao crescimento das empresas no 

Concelho, sobretudo PME (pequenas e médias empresas - as mais importantes ao nível do tecido concelhio), 

simultaneamente com a criação de um modelo de crescimento industrial intensivo, baseado nas novas tecnologias 

e na inovação, como forma de tornar mais competitivas as empresas ao nível nacional e internacional, com as 

consequências óbvias para a economia local.  

 

Outro aspecto prende-se com o desenvolvimento de formas de melhorar a qualificação dos trabalhadores, 

resultantes de uma melhor ligação entre as entidades formativas e as empresas, derivando das sinergias que 

surgirão da criação do parque e dos serviços que este disponibilizará, melhorando igualmente o poder de compra 

da população. 

 

Por outro lado, pretende-se perceber a importância da criação dos mesmos ao nível do investimento público e do 

retorno gerado por este e pelas empresas que aí se instalarão, nunca esquecendo as questões associadas à 

necessidade de estruturar o parque e de criar iniciativas neste que visem proteger a população, as empresas 

existentes e a economia local dos efeitos resultantes de impactes tecnológicos negativos. Em resumo, o que se 

pretende é verificar as mais-valias que o parque trará, numa vertente economicista e de geração de riqueza. 

 

QUALIDADE AMBIENTAL – Será aqui avaliada a qualidade e evolução das principais variáveis da componente 

ambiental (ar, água e solo), nomeadamente em que medida os objectivos definidos poderão contribuir para a 

melhor gestão dos recursos hídricos, dos resíduos, do solo, da qualidade do ar, ruído e eficiência energética para 

o Concelho e, em particular, para as áreas urbanas de onde se efectuará a deslocalização de empresas 

existentes para o parque empresarial, numa lógica de melhoria do ambiente urbano e, simultaneamente, de 
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qualificação do território (tocando aqui o quarto factor de avaliação deste RA, de acordo com a ordem 

apresentada), nomeadamente a forma como poderá a constituição do parque contribuir para a diminuição da 

exposição da população aos níveis de poluição actual. 

 

Por outro lado, pretende-se avaliar os impactos do parque na área onde se irá localizar, assim como as medidas e 

a forma como este irá controlar os eventuais efeitos negativos resultantes da laboração das empresas, além de 

como aproveitará os recursos endógenos, ao nível energético, como forma de reduzir a pegada ecológica da 

indústria do Concelho. 

 

COESÃO SOCIAL – Este factor permitirá aferir o impacte do parque na componente social do Concelho, entendida, 

de uma forma lata, no esbatimento de assimetrias sociais e, de forma estreita, nos impactos que a criação de 

emprego terá na dinâmica concelhia, bem como das famílias em particular. 

 

Por outro lado, pretende-se igualmente perceber qual o impacte em termos populacionais e da população activa 

que a criação do parque terá, com a eventual geração de emprego, com especial destaque para as zonas 

envolventes ao mesmo, e nas freguesias onde este se localiza, com a criação de uma dinâmica urbana mais 

acentuada, quer ao nível edificatório, quer ao nível dos serviços e equipamentos disponíveis. 

 

ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO – Avalia-se a organização do espaço biofísico, no que à política, 

uso e ocupação do solo diz respeito, considerando também os aspectos que conduzem à melhoria e valorização 

das componentes do território. No âmbito da apreciação, é considerada a oferta de um espaço adequado ao uso 

industrial, dotado de equipamentos, infra-estruturas e espaços públicos, planeados e ajustados às necessidades 

das empresas, dos funcionários e visitantes. 

 

Pretende-se perceber a forma como o parque irá permitir criar uma nova estrutura organizacional em termos 

industriais para o Concelho e para a região, e a forma como essa organização permitirá melhorar outros espaços 

anteriormente sujeitos à acção directa e indirecta das unidades industriais, como os espaços urbanos do 

Município, percebendo qual a importância das acções públicas na organização territorial e no controlo dos 

fenómenos de especulação fundiária responsáveis, em parte, pela desorganização industrial sofrida no Concelho, 

e pela perda de investimento. Cumulativamente, pretende-se demonstrar a forma como este espaço poderá 
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Factor 
crítico

Critérios Objectivos de sustentabilidade Indicadores
Possíveis fontes 
de informação

Aumentar o número de 
empresas ligadas à tecnologia 
de ponta ou a novas áreas em 
expansão

Nº de empresas de ponta 
implementadas no parque

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

Nº de parcerias entre as 
Universidade/centros de 
investigação e empresas do 
parque

Volume de negócios das 
empresas do Parque

Mercados de exportação

Criar novas PME no Concelho Novas PME

Total de investimento público 
realizado vs  resultado da venda 
dos lotes

Valor Acrescentado Bruto do 
Concelho resultante do volume 
de negócios gerado pelo Parque

Rendimento per capita

Riscos 
tecnológicos

Prevenir a ocorrência de riscos 
tecnológicos

Medidas para a prevenção de 
acidentes tecnológicos

D
es
en

vo
lv
im

en
to
 e
co

nó
m
ic
o 
e 
te
cn

ol
óg

ic
o

Promover a 
inovação

Geração de 
riqueza

Estimular o 
crescimento do 

tecido 
empresarial

CMA, ME-DRC, CCDR-
C, INE, INPI, IEFP, 

IAPMEI, UA

Promover investimento público 
sustentável

Aumentar a competitividade das 
empresas

constituir-se como uma plataforma intermodal em termos de transportes e de serviços disponíveis às empresas, 

gerando mais-valias resultantes da economia de aglomeração que o parque fará surgir. 

 

Descritos então os factores (críticos) de avaliação, e tendo em conta que, de acordo com o artigo 5º do D.L. n.º 

232/2007, de 15 de Junho, compete à Câmara Municipal de Águeda a determinação do âmbito da avaliação 

ambiental, bem como determinar o alcance e nível de pormenorização da informação a incluir no presente 

relatório11, apresentam-se nas tabelas seguintes, para além dos factores de avaliação, os critérios, os objectivos 

de sustentabilidade e respectivos indicadores, que permitirão estruturar a Avaliação Ambiental do Plano do PEC e 

que se encontram constantes do Relatório de Factores Críticos para a Decisão. Os mesmos, bem como as 

entidades consultadas para fornecimento desta informação, estão listados no quadro que se segue. 

 

 

Quadro 9 – Quadro de factores (críticos) de avaliação  

 

 

 

 

                                                 

11 Previamente ao mesmo, e como já foi referido, consultaram-se as entidades com responsabilidades ambientais específicas, cujos pareceres emitidos 
foram incluídos neste documento (apresentados em anexo), de forma a melhorar o âmbito da avaliação. 
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Factor 
crítico

Critérios Objectivos de sustentabilidade Indicadores
Possíveis fontes 
de informação

Diminuir a emissão de poluentes 
atmosféricos (qualitativa e 
quantitativamente)

Quantidades e tipologias de 
poluentes atmosféricos registados

Reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa (GEE)

Empresas com medidas para 
diminuir a emissão de GEE

Taxa de separação dos resíduos por 
tipologia

Valorização dos resíduos

Extensão de linhas de água afectadas

Qualidade da água dos aquíferos 
localidos a jusante

Taxa de consumo de água

% de perdas de água

Áreas urbanas beneficiadas pela 
deslocalização de empresas para o 
parque

Implementação de medidas para a 
minimização do ruído produzido no 
parque

Ratio de área do parque 
impermeabilizada por área livre 

% de área da bacia hidrográfica 
impermeabilizada pela construção do 
parque 

Racio de área desflorestada vs  a 
área florestal do Concelho

Faixa de Gestão de Combustíveis 
(medidas de reconversão da mancha 
florestal)

Eficiência 
energética

Aumentar a eficiência do 
consumo energético e reduzir o 
consumo de combustíveis fósseis

Empresas e acções eco-
eficientes

CMA, DGGE, 
IAPMEI, AEA

Solo CMA

Q
ua

lid
ad

e 
A
m
bi
en

ta
l

Valorizar os Resíduos produzidos no 
Parque

Prevenir a elevada impermeabilização 
do solo

Qualidade do ar

Diminuir a população exposta aos 
elevados índices de ruído

Ruído CMA, APA, CCDR-C

CMA, IDAD, UA, 
CCDR-C

Resíduos
CMA, ERSUC, SPV, 

APA, IRAR

Recursos 
hídricos

Monitorizar as condições de 
escoamento CMA, CCDR-C, 

DGGE, EDP, 
GNR/EPNA, ARH

Promover o uso eficiente da água

Criar emprego Diminuir o desemprego Taxa de Emprego

Equipamentos e serviços de 
utilização colectiva disponíveis na 
área do parque para a população

Dinâmica construtiva e funcional

CMA, INE,ME-DRC, 
UA, IEFP

Qualificar os 
recursos 
humanos

C
oe

sã
o 
So

ci
al

Aumentar a mão-de-obra 
qualificada

Variação positiva do número de 
quadros superiores e técnicos 
especializados

Aumentar a dinâmica demográfica

Esbatimento de 
assimetrias

Promover a dinâmica urbana

Aumento da população residente 
com <65 anos
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Factor 
crítico

Critérios Objectivos de sustentabilidade Indicadores
Possíveis fontes 
de informação

Diminuição do custo do solo 
industrial no Concelho

Taxa de ocupação do parque vs 
Taxa de ocupação das zonas 
industriais existentes

Promover a concentração de 
actividades de acordo com a 
tipologia de uso

Empresas deslocalizadas de 
outras áreas classificadas em 
PDM para o parque empresarial

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

Níveis de infra-estruturação

Intermodalidade

CMA, CCDR-C, INE, 
ME-DRC

O
rd
en

am
en

to
 e
 Q
ua

lif
ic
aç

ão
 d
o 
Te

rr
itó

rio

Regular e disponibilizar solo 
industrial a preços controlados

Ordenamento 
industrial

Política de 
solos

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importa somar à tabela anterior os pareceres das entidades que se pronunciaram relativamente ao Relatório de 

Factores Críticos para a Decisão, ou explicitar a relação entre o conteúdo desses pareceres e os objectivos de 

sustentabilidade e indicadores já definidos. Desta forma, e no que diz respeito ao parecer da DRAPC12, e 

relativamente à observação efectuada sobre o factor de avaliação “Ordenamento e Qualificação do Território”, no 

critério Ordenamento industrial é referida a necessidade de colocar como objectivo de sustentabilidade o número 

de unidades industriais ou de armazenagem instaladas na ZI resultantes do processo de deslocalização, e 

ainda o número de novas unidades industriais ou de armazenagem instaladas fora de zonas industriais. 

 

Assim, observa-se que os objectivos de sustentabilidade propostos se encontram enquadrados no objectivo já 

previsto de Promover a concentração de actividades de acordo com a tipologia de uso, sendo que, 

inclusivamente, o indicador Empresas deslocalizadas de outras áreas classificadas em PDM para o parque 

empresarial já reflecte esta situação, uma vez que consubstancia em si, para além de outras tipologias de uso, a 

deslocalização das unidades industriais existentes noutros espaços classificados para o parque, estando por isso 

mesmo acautelados os objectivos de sustentabilidade propostos pela DRAPC. Aliás, no que diz respeito ao 

número de novas unidades industriais ou de armazenagem instaladas fora de zonas industriais, o que se 

pretende é que exista uma cada vez maior concentração de empresas nas áreas empresariais do Concelho, e não 

fora destas, pois aqui serão geradas as condições necessárias para o seu devido funcionamento e 

desenvolvimento. Contudo, e apesar de se considerar que estes objectivos de sustentabilidade se encontravam já 

integrados nos anteriormente propostos, estes serão também objecto de análise. 

                                                 
12 DRAPC – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. 
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Já no que se refere ao parecer da ANF13, esta entidade refere que deve ser acautelado um novo critério 

designado Riscos Naturais, onde deve ser incluída como critério a implementação da faixa de gestão de 

combustíveis prevista, no D.L. n.º 124/2006, de 28 de Junho, e ainda a articulação das medidas 

estabelecidas pelo Sistema Nacional de Defesa contra Incêndios. Relativamente ao primeiro critério, este 

encontra-se já assegurado pelos critérios constantes no RFCD, pelo que se considerada já incluído. Quanto ao 

segundo, ter-se-á atenção ao mesmo. 

 
Quanto ao factor Qualidade do Ambiente, e relativamente à qualidade do ar, considera-se que a proposta de 

análise pelos padrões de controlo estabelecidos pelas entidades responsáveis na matéria encontra 

correspondência no critério Quantidade e tipologia de poluentes atmosféricos registados, já que a 

caracterização deste indicador terá que ser realizada, tendo em conta os padrões de controlo referidos pela AFN. 

 
No que se refere ao critério Biodiversidade proposto pela AFN, com relevo para os efeitos através da alteração 

da paisagem e fragmentação dos ecossistemas, este é introduzido directamente na análise efectuada, por se 

considerar não ter sido listado anteriormente. 

 
Já no que toca ao critério Solo, e tendo em conta os indicadores propostos de Contributo para o aumento da 

área de impermeabilização do solo e Diminuição da área florestal, considera-se o seguinte: 

o Em relação ao primeiro, o mesmo surge definido e enquadrado nos indicadores % da bacia 

hidrográfica impermeabilizada pela construção do parque e rácio da área desflorestada vs 

área florestal do Concelho, pelo que a análise destes parâmetros permitirá atingir as conclusões 

semelhantes às consideradas pela AFN; 

o Em relação ao segundo, este encontra tradução directa no Rácio da área desflorestada vs área 

florestal do Concelho, embora se indique a área a diminuir na análise que se apresenta de 

seguida. 

 
Quanto à referência efectuada à abrangência do Concelho por duas sub-regiões homogéneas, definidas no 

âmbito do PROF-CL, nomeadamente a sub-região homogénea da Ria e Foz do Vouga e entre Vouga e Mondego, 

tem-se atenção a este aspecto na análise apresentada de seguida sendo, no entanto, já de referir, que a área em 

causa não interfere com nenhuma área sensível para a conservação. 

 

 

                                                 
13 ANF – Autoridade Nacional Florestal. 
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5. SITUAÇÃO ACTUAL E TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM PLANO 

 

Com base nos elementos expostos anteriormente, desenvolve-se no presente capítulo o diagnóstico e 

caracterização da situação actual (situação de referência), bem como as tendências de evolução sem aplicação 

do plano do PEC. Procurou-se sistematizar todos os aspectos referentes aos indicadores que permitem aferir os 

objectivos de sustentabilidade, compilando assim a informação disponibilizada a respeito. 

 

5.1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TECNOLÓGICO 

 

O factor de avaliação Desenvolvimento Económico e Tecnológico apresenta uma amplitude muito significativa, 

analisado numa perspectiva lata, existindo já estudos aprofundados realizados sobre esta matéria para o 

Concelho de Águeda, que servem obviamente de referência para a análise que aqui se efectua14, embora 

estreitadas para os factores da componente económica e tecnológica, que se determinaram relevantes para o 

âmbito da presente AAE. 

 

5.1.1. Situação actual 

 

O Concelho de Águeda tem vindo a sustentar, ao longo dos tempos, uma dinâmica produtiva local que encetou 

um processo de maior expressividade nos anos 70 e 80, baseada num grande aglomerado de pequenas e médias 

empresas de raiz endógena a operar num sector de especialização, coadjuvado por uma longa história industrial. 

“Na verdade, uma determinada região pode apenas alimentar o dinamismo industrial se possuir ou tiver facilidade 

em obter matérias-primas e transformá-las, encontrando-se estas características relacionadas com os atributos 

naturais, ou seja, com a existência de matérias-primas na região, ou com o privilégio de uma situação favorável 

para a sua importação. De facto, a indústria pode desenvolver-se num local que possua as condições favoráveis 

para o estabelecimento de vias de comunicação, que permitam a aquisição de matérias-primas junto do seu local 

de origem. Para além disso, é necessário transformar a matéria-prima, e esse processo requer o fornecimento de 

energia térmica ou eléctrica. Pode afirmar-se que Águeda possui todas estas condições, e ainda mais a de 

desfrutar de uma situação propícia em relação aos mercados.” (Estudo de Caracterização Económica, integrante 

do processo de Revisão do PDM de Águeda, 2007). 

 

                                                 

14 Estudos Sectoriais da Revisão do Plano Director Municipal de Águeda – Estudo Economia e Indústria (Julho 2007). 
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Este factores endógenos contribuíram para que Águeda obtivesse uma projecção significativa a nível industrial, 

nas últimas décadas do século XX, consubstanciada em factores como a acessibilidade, face a situar-se 

relativamente próximo do Porto, e ter-se visto atravessada por aquela que era a principal via de acesso no país, a 

Estrada Nacional n.º 1 – EN1 e a disponibilidade de matéria-prima, nomeadamente o barro, elemento base do 

processo de industrialização primário do Concelho. Contudo, foi a indústria de ferragens que marcou o ritmo 

evolucionário do ponto de vista do desenvolvimento económico e tecnológico do Concelho, a qual reconheceu um 

elevado grau de desenvolvimento ao longo dos anos, dando origem à designação de Águeda como terra das 

bicicletas ou das duas rodas. 

 

É de realçar que este desenvolvimento, baseado em factores como a especialização tecnológica que se registou 

em determinadas áreas de desenvolvimento da indústria das ferragens, mas também, e de forma particular, na 

forte componente empreendedora15 das gentes do Concelho, que em muito contribuiu para a criação sucessiva de 

novas empresas, que se foram multiplicando, e também replicando, gerando uma economia de aglomeração que 

criou um clima industrial específico, que conduziu, inclusivamente, a uma extrapolação do tecido económico local 

e, sobretudo, da indústria para outros domínios que não o do fabrico de ferragens.  

 

Saliente-se ainda que, durante algumas décadas, o Concelho se revelou como pioneiro no sector da fundição, 

substituindo os processos obsoletos por outros mais modernos e introduzindo o sistema da injecção, ainda muito 

raro em Portugal nos anos 50 e 60. Aliás, “a longa história de desenvolvimento industrial confere a Águeda 

atributos que os concelhos recentemente industrializados não possuem. Entre esses atributos podem referir-se a 

existência de uma cultura local enraizada e diversificada, de uma comunidade empresarial também ela 

diversificada (…). Estes recursos representam um potencial de desenvolvimento que confere vantagens que 

importa potenciar” (CEIDET, 2001). 

 

Assim, foi sobretudo a partir dos anos 60 que a indústria em Águeda atingiu um nível de desenvolvimento mais 

dinâmico, acompanhando os factores de disseminação da indústria mundial, passando por mais um salto na 

década de 70 e 80 face aos alargamentos de mercados que contribuíram para um crescimento sustentado do 

tecido empresarial. Contudo, esta dinâmica foi-se esbatendo, fruto de diversos factores de ordem local, nacional e 

internacional ao longo da década de 90 e a partir de 2000, com o Concelho a sentir impactos significativos a nível 

económico com a crise registada nos mercados internacionais em 2001, bem como nos anos mais recentes. 

                                                 
15 Nos anos 60, o tecido empresarial aguedense revelou uma grande força, tendo em conta que em qualquer barracão surgia uma nova oficina, cujos 
proprietários eram “dois ou três ex-operários que para esse fim se associaram e acabaram por criar unidades sucessivamente modernizadas” (Cruz, 1987: 
40). Tal foi replicado até aos dias de hoje, embora tendo abrandado, fruto de factores de convergência externa, como crises internacionais, mas também de 
uma diminuição do potencial industrial do Concelho, devido a um esgotamento do modelo extensivo de industrialização. 
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Este impacto “negativo” é algo de preocupante, num Concelho onde o sector secundário representa cerca de 

59,9%  do total de emprego (2001), e onde a indústria transformadora se assume como o principal motor de 

desenvolvimento concelhio e de sustentação socio-económica da população residente. Verifica-se, aliás, que o 

modelo extensivo que esteve na base do desenvolvimento industrial e económico do Concelho (figura 4) se 

encontra esgotado, sendo necessário criar novas perspectivas para o mesmo, ajustadas às novas tendências e 

necessidades. Estas perspectivas terão de ser assentes em factores avançados de competitividade, que permitam 

ao tecido económico alcançar um desenvolvimento sustentado e eficaz. O Concelho de Águeda deverá evoluir 

para formas de competitividade combinadas com a incorporação de serviços, de saber e de tecnologia, sendo que 

neste, a acção da Universidade de Aveiro poderá ser fundamental e, em especial, a Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Águeda – ESTGA. 

 

Contudo, o problema não se resume a questões única e exclusivamente relacionadas com o tipo de modelo de 

industrialização, mas também com factores como a difusão industrial e a especulação fundiária de base industrial, 

que serão abordados mais adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Modelo extensivo de crescimento industrial 
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TECIDO EMPRESARIAL 

 

Águeda apresenta uma taxa de actividade que se situa nos 50% , valor superior quer à Região Centro, quer a 

Portugal. No último período inter-censitário, o aumento desta taxa ao nível concelhio revelou-se pouco significativo 

quando estabelecida a comparação com as circunstâncias regional e nacional, uma vez que o seu valor inicial, já 

por si, era bastante elevado (figura 5).  
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Figura 5 – Taxa de actividade (1991-2001) 
(Fonte: Adaptado de INE – XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População – Censos 1991 e 2001) 

 

No que se refere à taxa de desemprego, verificava-se em 2001 uma taxa relativamente reduzida ao nível do 

emprego, embora com desequilíbrios sérios no mercado de trabalho, cerca de 2,9%  (figura 5). Contudo, quando 

comparando o Concelho de Águeda com a Região Centro e com Portugal, verifica-se que foi aquele que registou 

uma maior variação relativa da taxa de desemprego, motivada pelo facto de este ser um Concelho habituado a 

registar valores mínimos em termos de volume de desempregados, o que provoca um agravamento das 

consequências de um fenómeno generalizado de aumento do desemprego. Em 2001, cerca de metade do 

desemprego aguedense era representado pela indústria transformadora, uma vez que este sector era também 

aquele que congregava a maior proporção de população residente empregada (figura 6). Contudo, verifica-se que 

esta situação se tem vindo a agravar ao longo dos últimos anos, com 2003 e 2004 a registarem aumentos nos 

valores de desemprego, fruto de alterações nos mercados internacionais e do encerramento e deslocalização de 

empresas, sobretudo no sector secundário. 
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Figura 6 – Taxa de desemprego (1991-2001) 
(Fonte: INE – XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População – Censos 1991 e 2001) 

 

Ao nível do tecido empresarial, Águeda apresenta características singulares que importa realçar em termos de 

análise. Ao se observar o período entre 1996 e 2002, verifica-se que no Concelho existe uma grande 

concentração de empresas16 ligadas ao sector do Comércio por Grosso e a Retalho, da Construção Civil e ainda 

da Indústria Transformadora, com realce para esta última pela sua importância estratégica para o 

desenvolvimento económico do Município. Em termos absolutos, constata-se que existe, para o período em 

referência, um predomínio de 3 sectores da actividade, o comércio por grosso e a retalho, o sector da construção 

e as indústrias transformadoras, os quais em conjunto representam, em média, cerca de 72%  do total de 

empresas existentes. Ao observar-se a tendência de evolução das mesmas entre 1995 e 2003 (figura 7), é 

possível constatar que, de forma genérica, se tem verificado uma certa tendência de subida, embora esta tenha 

começado a revelar uma diminuição a partir de 2001, coincidindo com um maior período de recessão a nível 

nacional. Contudo, e em contraponto a um oscilar do número de empresas, a taxa de desemprego, tal como já 

mencionado anteriormente, tem continuado a crescer no Concelho, seguindo, aliás, uma tendência nacional, não 

sendo, por isso, um fenómeno exclusivo de Águeda. 

 

                                                 
16 O termo empresas inclui todo o tipo de sociedades e as empresas em nome individual. 
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Figura 7 – Número de empresas do Concelho de Águeda por sector de actividade económica (1996-2002) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

Figura 8 – Evolução do número de empresas no Concelho de Águeda (1995-2003) 
(Fonte: INE) 
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  Continente Centro Baixo Vouga Águeda 

Agricultura e pesca 
2001 2 113 662 855 820 128 430 3 733 

2002 2 174 607 900 570 137 646 3 531 

2003 2 526 631 1 017 183 143 688 4 450 

Indústrias 
extractivas 

2001 952 193 325 282 27 623 5 390 
2002 920 567 320 753 29 686 4 753 
2003 875 307 312 491 21 235 3 664 

Ind. 
transformadoras 

2001 65 511 570 13 441 453 3 967 188 702 641 

2002 65 599 615 13 787 560 4 143 657 688 260 

2003 65 187 849 13 740 534 4 379 485 737 186 

Prod. e dist. de 
electricidade, gás e 
água 

2001 8 753 144 393 532 58 953 0 
2002 8 809 246 194 116 58 289 0 
2003 9 183 597 243 610 63 317 0 

Construção 

2001 21 099 345 3 593 314 515 559 125 552 

2002 21 963 117 3 517 644 503 877 105 813 

2003 24 848 163 3 990 012 652 219 112 725 

Comércio por  
grosso e a retalho 

2001 99 831 202 14 365 672 2 491 074 307 931 
2002 100 489 888 14 549 410 2 424 388 278 419 
2003 104 661 593 15 804 479 2 806 823 312 913 

Alojamento e 
restauração 

2001 4 381 289 508 576 101 804 9 139 

2002 4 615 484 564 984 109 904 9 859 

2003 5 156 361 669 941 139 658 11 407 

Tran spor tes, 
armazenagem e 
comunicações 

2001 17 909 415 1 302 441 149 159 4 912 
2002 19 140 382 1 478 644 174 898 5 676 
2003 21 602 367 1 668 664 196 147 5 853 

Actividades 
financeiras 

2001 23 924 177 184 111 29 689 5 583 
2002 25 198 091 180 217 27 350 5 663 

2003 10 600 995 35 634 5 933 1 410 

Activ. imobiliárias, 
alugueres e 
serviços prestados 
às empresas 

2001 16 975 074 942 722 217 476 13 681 
2002 16 655 821 1 015 302 224 176 21 925 

2003 20 356 975 1 434 250 251 829 27 722 

Adm. pública, 
defesa e seg. 
social obrig., 
educação, saúde e 
acção social e   

2001 4 866 934 566 517 73 339 6 658 
2002 5 378 858 630 592 82 146 8 318 

2003 7 948 067 1 097 038 145 667 9 639 

Fazendo uma análise comparativa com as regiões onde o Concelho se insere, verifica-se que o peso das 

empresas de Águeda, no Baixo Vouga (BV) e na Região Centro (RC), tem vindo a baixar no período entre 1995 e 

2003, sendo que, em 1995, as empresas de Águeda contabilizavam 13,3%  do BV e 2,18% da RC e, em 2003, 

12,3% e 2,12 %  respectivamente, o que mostra uma quebra percentual de 1%  e 0,06%. Tal é sobretudo mais 

visível no caso do Baixo Vouga, e acaba por traduzir alguma perda de dinâmica do Concelho em relação aos 

congéneres, no último decénio, muito associado a fenómenos de deslocalização de empresas de Águeda para os 

concelhos vizinhos e à perda de investimentos para os mesmos. 

 

Quadro 10 – Volume de vendas nas sociedades segundo a classificação das actividades  
económicas, em milhares de euros (Fonte: INE) 
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“Efectuando uma análise ao nível da riqueza produzida por 

estas empresas, e utilizando para tal a evolução do volume de 

vendas nas sociedades do Concelho, para o período de 2001 

a 2003, observa-se que a indústria transformadora e o 

comércio por grosso e a retalho são as actividades 

económicas que mais contribuem para a formação de riqueza, 

representando em 2003 a indústria transformadora, 60% do 

volume total de vendas no Concelho e o comércio por grosso 

e a retalho 25,5% (quadro 11). Já as actividades relacionadas 

com a construção apresentaram uma quebra, neste intervalo, 

de 10,2%, apesar de este ser o terceiro sector com mais peso 

no Concelho, não se verificando, contudo, o mesmo 

decréscimo para o Baixo Vouga ou para a Região Centro.” 17 

(Estudo da Economia, integrante do processo de Revisão do 

PDM de Águeda, 2007). 

 

Em termos de dinâmica exportadora, observa-se que o 

Município apresenta um número significativo de empresas que 

produzem para mercados externos, sendo que não é raro 

encontrar casos de empresas cuja exportação se destina 

apenas a esses mercados. Analisando dados disponibilizados 

pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de 

Portugal, observa-se que do número total de empresas 

existentes no Concelho de Águeda, 170 são tidas como 

exportadoras18, embora dados locais levem a crer que este 

número é maior. 

 

 

 

                                                 

17 Não foi possível obter dados mais concretos e recentes que os apresentados. 
18 Este valor parece relativamente reduzido para o universo das unidades industriais do Concelho. Contudo, não foi possível obter dados de outras fontes 
que confirmassem ou alterassem estes valores.  

  

Países  
Nº de empresas 

a exportar  

Alemanha  113  

Angola 57 

Argélia 14 

Austrália  11 

Áustria  93 

Bélgica 106  

Cabo Verde  47 

Canadá 22 

Dinamarca  101  

Espanha  138  

Estados Unidos d a América 36 

Finlândia 99 

França 125  

Grécia   99 

Holanda  40 

Hungria  93 

Irlanda 97 

Israel 12 

Itália   109  

Marrocos  29 

Moçambique  47 

Noruega 18 

Polónia 95 

Reino Unido 111  

República Checa  96 

Suécia 97 

Suiça  24 

Tunísia  16 

Turquia  6  

Outros 

Quadro 11 – Número de empresas exportadoras, 
segundo os países de exportação, 2007  

(Fonte: Adaptado do AICEP) 
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À semelhança do que se regista a nível nacional, 

os principais mercados visados pelas exportações 

das empresas concelhias (figura 9) são Espanha, 

França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Bélgica, 

mas também Dinamarca, Grécia, Finlândia, Suécia, 

Irlanda, entre outras.  

 

No que diz respeito ao volume de negócios 

provenientes da exportação, verifica-se que a 

maior parte das empresas exportadoras tem 

volumes de exportação entre 50 000 e 3 000 000 

€ e 1 000 001 e 3 000 000 €. 

 

Contudo, os dados são referentes a 2004, sendo que se verifica uma tendência de abrandamento do crescimento 

das vendas nacionais ao exterior que se deve, sobretudo, à desaceleração da procura externa dirigida à economia 

portuguesa (9,1% em 2006; 5,5% em 2007; 4,9% previstos para 2008), decorrente da crise financeira 

internacional, que atingiu mais fortemente os países desenvolvidos, principais clientes de Portugal (AICEP, 2008) 

e que, desta forma, poderá igualmente ter repercussões a nível das economias regionais. 

 

No entanto, verificam-se contributos positivos de países como Angola, Malásia e Japão, a par de Espanha, 

Alemanha e França (93%  do crescimento total), estes últimos também entre os principais mercados de exportação 

das empresas de Águeda. No caso concreto de Angola, este mercado é, no final do primeiro trimestre de 2008, o 

primeiro cliente extra comunitário (de Portugal) e quinto a nível global, sendo que actualmente são 57 as 

empresas concelhias que exportam para este país. 

 

Observa-se pois que o tecido empresarial aguedense, apesar de apresentar uma forte tradição, sobretudo no que 

toca ao sector industrial, e nomeadamente à indústria transformadora, tem vindo a apresentar algumas tendências 

negativas nos últimos anos, as quais se torna necessário ultrapassar e inverter, sob pena de terem um efeito 

nefasto para a economia local e para o tecido social que depende desta. 

 

 

 

Figura 9 – Dez principais países destino das exportações portuguesas  
 (Adaptado: AICEP, 2008) 
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O Município de Águeda apresentava, em 1998, um PIB19 per capita de 1 602,4 contos/ano (7 992,74 €/ano), superior 

à maioria dos concelhos da Região Centro onde, para além de Águeda, apenas Aveiro, Coimbra, Marinha Grande e 

Leiria superam a média nacional, que são, curiosamente, os concelhos com maior pendor industrial da Região 

Centro. Já ao nível da NUT20 III (Baixo Vouga), apenas Aveiro acompanhava Águeda acima dos 1 500 contos/ano   

(7 481,97 €/ano). Para 2004, o valor do PIB per capita era para a NUT III (Baixo Vouga) de 12 502,43 €/ano 

(aproximadamente 2 507,00 contos/ano), sendo o maior da Região Centro, apenas seguido de perto pelo Baixo 

Mondego. O poder de compra per capita21 de Águeda situava-se, em 2004, nos 76,62 % (abaixo da média nacional). 

 

Analisando o VAB22, embora à escala da NUT III23, uma evolução dos valores do mesmo entre 2000 e 2005 

demonstra que o Baixo Vouga, onde se encontrava inserido o Concelho de Águeda, apresenta uma evolução 

positiva e os valores mais altos de toda a Região Centro, estando por isso mesmo acima da média desta (figura 

10). Contudo, verifica-se um desaceleramento do crescimento deste indicador entre 1999 e 2003 (figura 11). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Variação do VAB por NUT III (2000-2005) 

 (Adaptado: INE) 

                                                 

19 PIB _ Produto Interno Bruto. 
20 NUT – Nomenclatura de Unidade Territorial. 
21 A partir do Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio 2005 (INE, 2007). 
22 VAB – Valor Acrescentado Bruto. 
23 Não foi possível calcular o VAB do Concelho, já que os dados e as séries existentes se mostraram insuficientes. Este cálculo será efectuado na fase de 
Seguimento, para se verificarem as suas alterações. 
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Ao nível da indústria transformadora e dos serviços, verifica-

se uma situação interessante, já que se observa que ao nível 

do coeficiente de localização (indústrias e serviços), o VAB 

se encontra sobretudo concentrado nas indústrias de baixa e 

média baixa tecnologia, com os serviços intensivos de 

conhecimento a surgirem como a segunda fonte do VAB, o 

que mostra uma importância crescente destes na região.  

 

No entanto, observa-se que as indústrias de alta e média alta 

tecnologia ainda se encontram numa situação minoritária, 

algo que, em parte, encaixa no já referido sobre as questões 

da inovação e do tecido empresarial de Águeda. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 12 – Quocientes de Localização do VAB (2003) 
(Fonte: Assimetrias Regionais) 

Figura 11 – Variação do VAB NUT III (2000-2005) 
(Adaptado: INE) 
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A nível do investimento municipal (figura 13), verifica-se que o mesmo se tem mantido estável entre 2003 e 2006, 

sendo que, em 2007, o mesmo registou um aumento significativo, embora seja irreal, já que resultou de uma 

integração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento na Autarquia (SMAS). Este investimento 

centrou-se, sobretudo, nas áreas do ordenamento do território e no sistema viário, sendo estas as rubricas 

genéricas onde normalmente se encontra associado o investimento relacionado com as empresas ou, melhor 

dizendo, com as intervenções nas áreas destinadas à indústria no Concelho, embora não seja possível uma 

desagregação eficaz desse valor. Até 2005, o apoio ao sector industrial/empresarial baseou-se em pequenas 

acções pontuais, sem uma política efectiva potenciadora de investimento e desenvolvimento industrial, sendo que 

só a partir dessa data é possível ter em conta valores mais desagregados a este nível, como o investimento para 

a aquisição de terrenos para a criação de áreas de localização empresarial a rondar, nos anos de 2007 e 2008, os 

1 500 000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Investimento Global (2000-2007)24  
 
 
 

Em termos de receitas do Município, e observando as receitas indirectas (decorrentes dos impostos), verifica-se 

que estas se têm mostrado mais ou menos constantes, apenas com uma ligeira subida em 2007, perante uma 

ligeira subida do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), mas uma descida no IMT (Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis) e valores constantes de derrama. 

 
 
 
 

                                                 
24 A disparidade dos valores registados deve-se, no ano de 2002, à entrada no POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), em que os 
valores reflectidos do investimento geral estão retratados no mapa do activo bruto do Município. Até esta data, apesar da existência de património 
imobilizado (estradas, caminhos, rotundas, entre outras), o mesmo não era traduzido no mapa contabilístico. 
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Figura 14 – Distribuição do investimento por grandes áreas (2000-2007) – (€) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15 – Receitas do Município – Indirectas (2000-2008)25 
 

 

                                                 
25 O ano de 2007 representa apenas as receitas até à data de elaboração do presente relatório. 
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INOVAÇÃO 

 

Como já foi mencionado anteriormente, “a longa história de desenvolvimento industrial confere a Águeda 

atributos que outros concelhos recentemente industrializados não possuem. Estes mesmos atributos referem-se 

a uma cultura técnica local enraizada e diversificada (…)”, a qual apresentou durante muito tempo um know-how 

e uma tendência para a introdução de novas tecnologias produtivas e inovação das formas de fazer, que lhe 

granjeou o pioneirismo em diversas áreas ao nível industrial.  

 

Contudo, essa mesma vocação para o pioneirismo e para a introdução de melhorias nos processos produtivos 

tem sofrido, fruto de diversas situações de ordem interna e externa e de factores de competitividade avançada, 

alguns problemas nos últimos anos, muito em parte, tal como já foi mencionado, pelo facto de o modelo industrial 

se encontrar esgotado (ver figura 4) e necessitar de alterações nos seus paradigmas. A aposta em factores 

avançados de competitividade começa a ser vista cada vez mais como uma solução, e a criação de novas 

empresas em áreas não tradicionais no Concelho, embora numa perspectiva de interligação ao tecido local, são 

ideias fundamentais que começam a surgir. Neste contexto, o papel das Universidades e dos Centros de Saber 

tem sido assumido como fundamental, quer pelos empresários e pelas suas associações, quer pela Autarquia e 

pelos agentes intervenientes no desenvolvimento socio-económico do Concelho. A presença na área de 

abrangência do Concelho de duas instituições de Ensino Superior, a Universidade de Aveiro26 e, em especial, a 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda27, que surgiu numa perspectiva de interligação com o tecido 

empresarial, são aspectos fundamentais a contemplar numa estratégia concertada de desenvolvimento.  

 

Começa, cada vez mais, a assumir-se que é necessário criar condições para a transferência de conhecimento entre 

os centros de saber e as empresas, como forma de permitir-lhes criar um conhecimento aprofundado de quais as 

                                                 

26 A Universidade de Aveiro contempla um conjunto alargado de licenciaturas as quais são importantes e se encontram adaptadas as necessidades do tecido 
empresarial da região. Para além da sua função enquanto entidade formadora, verifica-se que esta apresenta igualmente um conjunto significativo de 
unidades de pesquisa que são importantes no contexto da investigação e do conhecimento que podem transferir para o tecido empresarial: CBC – Centro de 
Biologia Celular; GEOBIOTEC – Geobiocências, Geotecnologias e Geoengenharias; GOVCOPP – Unidade de Investigação em Governança, 
Competitividade e Políticas; CEOC – Centro de Estudos em Optimização e Controlo; CDTFF – Centro de Investigação em Didáctica e Tecnologia na 
Formação de Formadores, CLC – Centro de Línguas e Culturas; TEMA – Centro de Tecnologia Mecânica e Automação; CIECC – Centro de Investigação em 
Educação e Ciências do Comportamento; ELMAS – Evolução Litosférica e do Meio Ambiental de Superfície; FSCOSD – Física de Semicondutores em 
Camadas, Optoelectrónica e Sistemas Desordenados; IEETA – Ins tituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro; MA – Matemática e Aplicações; 
QOPNA – Química Orgânica e de Produtos Naturais e Agro-alimentares; CETAC.MEDIA – Pólo de Aveiro do Centro de Estudos das Tecnologias e Ciências 
da Comunicação. Esta apresenta ainda três laboratórios associados: CESAM – Centro de Estudos do Ambiente e do Mar; CICECO – Centro de Investigação 
em Materiais Cerâmicos e Compósitos; IT – Insti tuto de Telecomunicações – Pólo de Aveiro.  
27 A ESTGA, criada em 1997, apresenta actualmente um número significativo de alunos, cerca de 900, distribuídos por 6 licenciaturas importantes para o 
tecido empresarial local e regional, nomeadamente: Engenharia Electrotécnica, Tecnologias de Informação, Comércio, Documentação e Arquivística, Gestão 
Pública e Autárquica e Técnico Superior de Secretariado. Tem ainda um conjunto de Cursos de Especialização Tecnológica (CET), leccionados em horário 
pós-laboral, nomeadamente: Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos, Desenvolvimento de Software e Administração de Sistemas, 
Gestão da Qualidade, Práticas Administrativas e Tradução, Instalações Eléctricas e Automação, Topografia e Desenho Assistido por Computador, 
Tecnologia Mecatrónica. 
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melhores tecnologias disponíveis, materiais, produtos, mercados e qualificação da mão-de-obra, afastando a lógica 

compartimentada entre universidade e empresas que era vigente há alguns anos no Concelho. É igualmente 

importante permitir o florescimento de novas empresas de base tecnológica, ou associadas a serviços intensivos na 

área do conhecimento, sendo necessário criar condições para a sua instalação. Se se observarem os dados 

disponíveis sobre esta matéria, para 200528, verifica-se que o Concelho, apesar da apresentar em média mais 

trabalhadores que o Baixo Vouga, a Região Centro e Portugal, apresenta valores médios muito inferiores no que diz 

respeito à proporção de emprego nos serviços intensivos de conhecimento ou nas actividades relacionadas com as 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação (embora aqui o potencial seja de crescimento, face à ao trabalho 

que tem vindo a ser desenvolvido pela ESTGA), assumindo uma maior relevância ao nível da indústria 

transformadora de média e alta tecnologia mas, ainda assim, abaixo do conjunto do Baixo Vouga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Indicadores de empresas por município (2005) 
(Fonte: Adaptado INE) 

 

Aliás, face a esta situação, observa-se actualmente um conjunto de iniciativas de âmbito público (envolvendo o 

Município e universidades) / privado (envolvendo associações empresariais), que visam o desenvolvimento de 

                                                 

28 Dados disponíveis apenas para este ano. 
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um tecido empresarial mais sustentado e competitivo, e que surgem já como base para um aprofundamento 

destas matérias no Concelho. Neste campo, destaque para a RICÁgueda – Rede de Cooperação para a 

Inovação e Competitividade de Águeda29 ou a futura incubadora de empresas (em rede com a incubadora da 

Universidade de Aveiro), que terá um pólo em Águeda30, e cuja localização se pretende que venha a ser 

assumida de futuro num espaço de vocação empresarial de excelência. Estes projectos são a face mais visível 

da importância que cada vez mais se confere ao estabelecimento de parcerias, como forma de criar redes que 

permitam a criação sustentada de empresas em áreas especializadas e com produtos inovadores, mas também 

que permitam às preexistentes a entrada nessa rede, e a reconversão do seu know-how técnico e produtivo. 

 

Para além destas iniciativas, importa ainda realçar outras que apresentam um cariz que marca a forma como o 

tecido empresarial começa já a dar novos passos rumo a inovação, como é o caso do projecto Aveiro Domus ou 

Casa do Futuro31, o qual tem como objectivo a construção de uma habitação futurista, através de processos, 

conceitos e produtos futuristas, funcionando como um espaço em permanente evolução para poder acomodar o 

teste e a mostra de novos produtos e soluções no domínio da habitação. Este Programa congrega interesses e 

valências de empresas distintas, nomeadamente de empresas de Águeda, mormente 5 do ramo do habitat. Este 

é mais um exemplo actual de que, através de uma rede de cooperação, é fomentada a transferência de 

                                                 

29 Quanto ao projecto RICÁgueda – Rede de Cooperação para a Inovação e Competitividade em Águeda, cujo principal promotor é a Câmara Municipal de 
Águeda, este visa criar condições para fomentar a capacidade de inovação nas empresas do Concelho, através da criação de parcerias, em torno de 
objectivos comuns, que envolvam empresas de diferentes sectores de actividade e centros de saber. 

O objectivo principal é dinamizar a participação dos agentes empresariais e institucionais locais na criação de uma plataforma de cooperação (que se 
apelidou de RIC), que ajude a identificar e a implementar acções e projectos inovadores em rede. 

Trata-se de uma iniciativa desenvolvida em colaboração com a Universidade de Aveiro (UA), a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 
(ESTGA), a Associação Empresarial de Águeda (AEA) e a Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (ABIMOTA), no 
âmbito do Programa iCentro – Programa Regional de Acções Inovadoras do Centro de Portugal. 

Com início em Novembro de 2007, o projecto traz benefícios visíveis especificamente para as empresas e para a Universidade. Às empresas oferece 
oportunidades de aumentarem a sua competitividade pela via da inovação, estimulando parcerias que conduzam à idealização e configuração de projectos e 
soluções inovadoras, seja ao nível organizacional e de gestão, seja ao nível dos processos e do desenvolvimento de novos produtos, ao nível do design, do 
marketing, da parte comercial e até da parte financeira. A Universidade, por outro lado, tem a oportunidade de envolver investigadores de vários 
departamentos na partilha e criação de conhecimento e de reforçar a ligação universidade-indústria. 

30 A Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro (IEUA) é uma Unidade Funcional que dá apoio a novas empresas de base tecnológica, de forma a 
fomentar o empreendedorismo na Universidade de Aveiro. Através desta estrutura, a Universidade de Aveiro promove a criação de empresas, sobretudo de 
spin-offs das suas Unidades de Investigação, ou de base tecnológica relacionada com as suas competências científicas e tecnológicas. A gestão da 
Incubadora de Empresas está, desde 1999, a cargo da grupUNAVE, elo de ligação entre a Universidade e o tecido empresarial. A Incubadora contribui para 
a renovação do tecido empresarial local, fortalecendo as actividades tradicionais, e apoia o empreendedorismo e a criação de novos postos de trabalho. 
Revela-se também uma medida eficaz para fomentar o crescimento da região, requerendo um investimento inicial relativamente reduzido e gerando 
excelentes retornos para a economia local. Esta apresenta, de momento, 15 empresas sitiadas nas suas instalações, sendo que saíram já da mesma tmbém 
15, sendo a taxa de sobrevivência de 80%. (http://www.ua.pt/incubadora/PageText.aspx?id=5101) 
31 A génese da Aveirodomus e do Programa da Casa do Futuro encontra-se num Projecto (ADRI – Acções para o Desenvolvimento Regional de Base 
Industrial ), desenvolvido entre 1999 e 2000, pela Universidade de Aveiro, com o patrocínio do Programa Estratégico de Dinamização da Indústria Portuguesa 
(PEDIP) do Ministério da Economia. Assim, foram promovidas algumas redes de cooperação, que se traduziram na participação de cerca de 30 empresas e 
instituições em torno de ideias mobilizadoras. A Casa do Futuro serviu de tema para uma dessas redes. A ideia subjacente assentou na existência na região 
de um numeroso conjunto de empresas produtoras de equipamento e componentes para a indústria da construção civil, e desenvolveu-se em torno da 
convicção que uma iniciativa capaz de incentivar essas empresas a apoiarem-se mutuamente na definição de estratégias potenciadoras de crescente 
competitividade futura seria mobilizadora.  
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tecnologia e conhecimentos entre as empresas e a Universidade de Aveiro, contribuindo para a competitividade 

regional e nacional no sector do habitat.  

 

Assim, o panorama no Concelho é de evolução positiva, embora ainda lenta, apesar de existirem já algumas 

empresas em evolução para formas de competitividade assentes na incorporação de serviços, de saber, de 

tecnologia e na produtividade dos factores de inovação, sendo agora necessário criar espaços adequados à 

criação de sinergias entre estas empresas, as que se encontram mais atrasados e os centros de saber. Aliás, 

torna-se assim evidente a forma de ligar as empresas aguedenses aos centros de saber, criando uma nova 

cultura de inovação, algo que começa a surgir e onde o papel da Autarquia, associações empresariais, da 

Universidade de Aveiro e da Escola Superior de Tecnologia são fundamentais. É necessário continuar a reforçar 

laços e desenvolver uma cultura de mútua confiança entre todos os intervenientes e actores locais do processo de 

desenvolvimento. 

 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

 

Águeda é, desde há longa data, conotado como sendo um Concelho industrial e, como tal, afecto a uma imagem 

negativa do ponto de vista ambiental, associada a práticas pouco correctas a este nível, nomeadamente entre as 

décadas de 60 e inícios de 90. Como refere o Plano Estratégico do Concelho, “devido ao seu desenvolvimento 

industrial precoce, os problemas de ordem ambiental começaram a fazer-se sentir no Concelho mais cedo que 

noutras regiões do país, numa altura em que não havia a preocupação ambiental que existe actualmente. A 

descarga de efluentes industriais sem qualquer tratamento nos solos, procedimento usual (…), provocou um grave 

problema de poluição industrial. A consciencialização de uma grande parte dos empresários e de algumas 

instituições aguedenses quanto à gravidade do problema gerou uma atitude inovadora em Águeda, que se 

consubstanciou na criação da Estação Colectiva de Tratamento de Resíduos Industriais (ECTRI)” (CEIDET, 

2001), a qual, aliás, é exemplo único do país, e veio contribuir para minorar os riscos tecnológicos a que o 

Concelho se encontrava sujeita. 

 

Na realidade, não existem dados concretos sobre estas matérias, que permitam aferir com rigor o grau de 

probabilidade elevada de acidentes ambientais graves, sendo que, até há data, não se registou nenhum acidente 

tecnológico significativo.  
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Importa, contudo, referir que existe uma preocupação crescente das empresas em termos das questões 

associadas aos riscos tecnológicos, com o aumento do número de empresas com certificação ambiental no 

Concelho (no âmbito das normas ISO 14 001), sendo que esta questão é igualmente vista, e cada vez mais, como 

uma oportunidade pelas empresas de Águeda.  

 

Na realidade, estas questões têm conduzido a dinâmicas geradoras de oportunidades de mercado, através da 

criação de novas actividades empresariais (por exemplo, ao nível dos serviços), as quais poderão vir a florescer 

num contexto onde exista uma aglomeração de empresas que fomentam a utilização dos serviços de base, como 

seja o caso de parques empresariais eco-sustentáveis, ou destinados em parte à instalação de industriais de base 

ambiental, transformando as questões ambientais num catalizador da pujança empresarial do Concelho. 

 

5.1.2. Tendências de evolução sem plano 

 

Águeda apresenta características singulares do ponto de vista económico, e um tecido empresarial com um peso 

significativo, no que à indústria transformadora diz respeito, verificando-se, no entanto, uma tendência para uma 

diminuição do número de empresas e para uma necessidade crescente de renovação do sistema extensivo 

implementado no tecido económico, associado a novos factores avançados de competitividade. Contudo, apesar 

dos sinais positivos do VAB e do PIB, verifica-se que o desemprego, embora ainda relativamente baixo face a 

outras realidades nacionais, apresenta uma tendência de crescimento que importa contrariar para evitar situações 

de degradação social. 

 

Ainda em relação à situação empresarial, verifica-se um abrandamento do crescimento dos mercados 

internacionais, o que apresenta reflexos significativos no desenvolvimento económico do Concelho, tendo em 

conta a importância do factor das exportações no tecido empresarial e o facto de existir um número de empresas 

exportadoras crescente, sendo, por isso, necessário apostar em novos produtos e mercados como forma de 

contornar esta situação. 

 

Para tal, será essencial a aposta na inovação, sobretudo em termos de produto e de fabrico, assistindo-se já a 

acções encetadas pelas entidades públicas, no sentido de estimular a inovação no seio do tecido industrial, sendo 

o papel do Município cada vez mais importante e crescente nesta matéria, embora necessitando de criar bases 

físicas para os projectos imateriais que começam a surgir e cuja tendência será para crescer. 
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Verifica-se, neste campo, uma tendência para uma melhor afectação do investimento público ao sector 

empresarial, a qual começa a apresentar algum peso nas políticas públicas do Município, mas que dá sinais de 

necessidade de tradução física de maior envergadura. Há que somar a estas questões as de índole económico-

territoral, explicitadas mais adiante no factor de avaliação Ordenamento do Território, já que a tendência será para 

uma contínua fuga de investimentos, sem que exista uma intervenção eficaz a este nível. 

 

Assim, e do ponto de vista do desenvolvimento económico e da inovação, a não execução do PEC constrangerá 

de forma clara o desenvolvimento económico, uma vez que perpetuará situações de difusão de investimento 

público nas actuais áreas de localização empresarial, e não criará o necessário espaço para a tradução física das 

iniciativas associadas à inovação1 e competitividade, que começam a surgir no Concelho lideradas pela Autarquia, 

ou a geração de micro-empresas, centros de saber/investigação que auxiliem na alteração dos paradigmas de 

transformação do tecido empresarial. 

 

A sua ausência do território implicará uma redução da oferta efectiva às empresas e traduzir-se-á numa perda de 

competitividade para o Concelho, relativamente aos concelhos envolventes e à região onde se insere, conduzindo 

a situações de aumento das dificuldades sociais no que ao desemprego diz respeito e, consequentemente, ao 

surgimento de problemas ao nível da coesão social, referidos mais à frente. 

 

 

5.2. QUALIDADE AMBIENTAL  

 

Como foi mencionado anteriormente, no ponto relacionado com os Riscos Tecnológicos, Águeda apresenta uma 

situação do ponto de vista ambiental muito específica, face às situações relacionados com o grande cariz 

industrial existente, o qual, contudo, conduziu no passado à criação de soluções inovadoras de melhoria 

ambiental, como foi o caso da ECTRI. Ainda assim, esta situação peculiar exige uma preocupação significativa 

sobre estas matérias, de forma a evitar as situações de degradação da qualidade ambiental registadas no 

passado e que, em alguns casos, ainda se registam pontualmente.  

 

Volvidos 17 anos da Cimeira do Rio e mais de 20 anos da publicação do relatório de Brundtland, as questões da 

integração da dimensão ambiental em programas, medidas, planos e acções de ordem vária é cada vez maior e 

                                                 

1 A componente tecnológica, que se pretende ser algo de privilegiado no PEC, vai de encontro ao reconhecido potencial tecnológico e humano de alguns 
sectores do tecido industrial aguedense, e à investigação desenvolvida em alguns institutos que teriam no PEC um excelente case study.  
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assente nas premissas do Desenvolvimento Sustentável2, a que se associam as componentes social e 

económica. Assim, regista-se hoje uma preocupação crescente sobre o ambiente, o qual é cada vez mais visto 

numa perspectiva integrada e integradora do bem-estar e saúde das populações e do equilíbrio dos territórios 

naturais e humanizados. Numa dimensão extrapoladora da sua leitura mais comum, o ambiente começa a ser 

visto como um potencial económico que importa catalisar e como uma externalidade positiva antagónica à 

dimensão redutora da protecção restringida aos ecossistemas terrestres. Aliás, esta mesma leitura pode ser 

retirada da definição da Lei de Bases do Ambiente (D.L. n.º 11/87, de 7 de Abril), onde se pode ler “Conjunto dos 

sistemas físicos, biológicos e suas relações e dos factores económicos, sociais e culturais com efeito directo ou 

indirecto, mediato ou imediato, sobre os seres vivos e a qualidade de vida do homem”. 

 

Nesta perspectiva, é essencial analisar um conjunto de indicadores que reflectem e são importantes como 

mecanismos de controlo como a qualidade do ar, recursos hídricos, resíduos sólidos urbanos e industriais, ruído, 

qualidade do solo e energia. A somar a estes, importa referir as questões relativas às alterações climáticas, 

patentes na análise das emissões dos Gases com Efeito de Estufa (GEE). Estes factores, aliás, assumem-se 

como pilares de um sistema de análise e monitorização que permita a identificação de problemas, a sua 

prevenção, controlo e erradicação (quando possível), com vista a atingir uma maior sustentabilidade ambiental. 

Águeda apresenta hoje condições para iniciar esta monitorização, e as políticas públicas começam igualmente a 

mover-se neste sentido. Questões como a implementação da Agenda 21 Local (em que o Município pretende ser 

uma Autarquia modelo a nível português) demonstram esta mesma preocupação e orientação política, assim 

como a adesão a programas como o Carbono Zero, e são transversais a toda a sociedade aguedense, em 

especial ao seu tecido produtivo e social. 

 

5.2.1. Situação actual 

 

QUALIDADE DO AR  

 

A qualidade do ar é um vector essencial da qualidade do ambiente, sendo essencial a sua monitorização para 

perceber os impactos sobre o espaço que nos rodeia e sobre a saúde humana (mas também sobre todos os seres 

vivos). Sobre esta matéria, os dados existentes são insuficientes para traçar um cenário identificador a 100%  da 

realidade local, embora os disponíveis permitam uma avaliação bastante satisfatória deste factor. Importa, aliás, 

                                                 

2 “Desenvolvimento que garanta a satisfação das necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas 
próprias necessidades” – Our common future (Relatório de Brundtland) 



 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL FINAL 
 
 

 JULHO 2009 
 
 

43 

referir que em Águeda não se encontram identificadas, oficialmente, estações para a monitorização da qualidade 

atmosférica, pelo que houve necessidade de recorrer a dados recolhidos por outras entidades3 que não apenas o 

Município.  

 

Signatário da CQNUAC4, estabelecida em 1992 na 

Conferência do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, bem 

como do Protocolo de Quioto (PQ), fixado em 1997 na 3.ª 

Conferência das Partes aderentes àquela Convenção 

Quadro, Portugal aceitou o compromisso de controlar as 

emissões dos gases com efeito de estufa (GEE), através da 

aplicação dos instrumentos que se viessem a revelar 

necessários para atingir os objectivos de redução daquelas 

emissões que lhe foram consignados em Quioto.  

 

Segundo o Instituto do Ambiente5, o país está a desviar-se consideravelmente das metas estipuladas pelo Protocolo de 

Quioto no que respeita às emissões de GEE que tem vindo a emitir desde 1990, conforme a figura 17. 

 

Em termos sectoriais, as emissões em Portugal de GEE em 2004 provinham grande parte do sector energético 

(71,9%), essencialmente da produção e transformação de energia (25,3%) e dos transportes (23,7%), conforme a 

figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 A caracterização que se apresenta de seguida foi elaborada, em parte, com base em estudos realizados por entidades externas ao Município, em particular 
a CCDRC. 
4 CQNUAC – Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. 
5 Instituto do Ambiente, Submissão Nacional 2006 Inventários de Emissões de GEE para a CQNUAC. 

Figura 18 – Emissões sectoriais de GEE em Portugal  
(Fonte: IA, 2006) 

Figura 17 – Emissões totais de Gases com  
Efeito de Estufa (GEE) em Portugal  

(Fonte: IA, 2006) 
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Também no Concelho6 se destacam as elevadas emissões consequentes dos transportes rodoviários (cerca de 

31%), com elevada concentração de monóxido de carbono (CO), formado pela combustão dos combustíveis de 

origem fóssil (quadro 12). 

 

Cumulativamente, a combustão residencial (resultado das queimas de lenha em fogões, de lenha ou carvão 

em salamandras ou braseiras, de lenha, carvão, gás ou gasóleo em caldeiras de aquecimento, 

esquentadores a gás e outros sistemas de combustão), contribui, de forma significativa, para o total de 

emissões (18% ), em particular no que diz respeito a emissões de CO (1 806 t/ano). Estas constituíam, à 

data, cerca de 41%  do total de emissões calculadas para o Município. 

 

Dos processos de produção (industriais), resultam valores consideráveis (proporcionalmente aos restantes) de 

COV – compostos orgânicos voláteis, (emitidos de tintas, produtos de protecção de superfícies, de limpezas de 

metais e outros produtos que contêm solventes, entre outros). 

 

Quadro 12 – Emissões de poluentes para o Concelho de Águeda em 1999, por actividade 
(Fonte: GEMAC, 1999) 

 

ACTIVIDADE SO2 

(T/ANO) 
NOX 
(T/ANO) 

COV 

(T/ANO) 

CO 

(T/ANO) 

CO2 

(T/ANO) 

CH4 

(T/ANO) 

N2O 

(T/ANO) 

NH3 

(T/ANO) 
TOTAL 

Combustão 
residencial 

57,68 106,75 145,43 1 806,07 76,05 59,88 2,63 0,00 2 254,49 

Combustão 
industrial 

248,71 246,20 56,37 196,31 41,57 10,44 0,00 0,00 799,60 

Processos de 
produção 

4,96 56,02 2 029,12 351,67 3,61 2,98 20,29 72,50 2 541,15 

Extracção e 
distribuição de 
combustíveis 

0,00 0,00 51,46 0,00 0,00 4,52 0,00 0,00 55,98 

Transportes 
rodoviários 

49,00 622,88 461,25 2 834,97 47,06 8,19 3,11 1,91 4 028,37 

Outras fontes 
móveis 

32,90 331,76 24,21 78,79 9,86 5,37 2,88 0,01 485,78 

Tratamento de 
resíduos 

3,55 2,44 13,92 0,70 10,18 2 155,49 10,20 38,66 2 235,14 

Agricultura 0,00 2,46 32,74 20,73 0,00 266,49 9,77 106,12 438,31 

Total 396,80 1 368,51 2 814,50 5 289,24 188,33 2 513,36 48,88 219,20 12 838,82 

 

                                                 

6 O grupo de investigação GEMAC (Grupo de Emissões, Modelação e Alterações Climáticas - Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade 
de Aveiro) realizou uma estimativa de emissões relativas a Águeda, no ano de 1999. 
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Entre os anos de 2002 e 2005, foram efectuadas caracterizações das emissões de poluentes na Região Centro7 

pela CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro), nas quais aparecem valores 

específicos relativos ao Concelho de Águeda dentro da caracterização do distrito de Aveiro8. Assim, no panorama 

da Região Centro, os distritos de Aveiro, Leiria e Coimbra registam os valores mais elevados de emissões 

gasosas (CCDRC, 2005) onde, pertencentes ao distrito de Aveiro, o Concelho de Águeda, a par com os concelhos 

de Aveiro, Anadia e Oliveira do Bairro, apresentam as emissões gasosas mais elevadas. 

 

Quadro 13 – Emissões de poluentes para o Concelho de Águeda em 2005, por freguesia  
(Fonte: CCDRC, 2005) 

 

Poluentes emitidos (t/ano)  
Freguesias 

PTS CO NOx SO2 H2S COT CICl CIF MPT MPI MPII MPIII CO2 

Total 

Agadão - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 

Aguada de 
Baixo 

68,8 52 39,1 138,7 3,838 4,856 3,199 1,04 0,631 0,01 0,128 0,493 26 076 26 388,795 

Aguada de 
Cima 

95,1 132,8 100,9 177,4 8,567 25,063 5,014 3,69 0,424 0,052 0,113 0,259 28 834 29 383,382 

Águeda 27,6 13 4,5 0.7 0 19,309 0,212 0 0,029 0 0,004 0,024 6 584 6 649,378 

Barrô 16,2 23 26,7 29,9 0 6,01 0 4,96 0,004 0 0 0,004 11 815 11 921,778 

Belazaima do 
Chão 

0,5 0 0 0 0 0,024 0 0 0,019 0 0 0 77 77,543 

Borralha 0,5 1,7 1,3 0,2 0 1,395 0 0,08 0,001 0 0 0 1 467 1 472,176 

Castanheira do 
Vouga 

- - - - - - - - 0 0 0 0,001 - 0,001 

Espinhel 7,8 3,4 1,7 0 0 2,309 0 0,01 0,001 0 0 0 1 743 1 758,22 

Fermentelos 0,4 0,2 1,4 2,3 0 0,012 0 0 0 0 0 0 806 810,312 

Lamas do 
Vouga 

- - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 

Macieira de 
Alcôba 

- - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 

Macinhata do 
Vouga 

0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 

Óis da Ribeira - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 

Préstimo - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 

Recardães 1,4 0,7 0,5 10 0 0,004 0 0,01 0,006 0 0 0,006 363 375,626 

Segadães 0 0,2 1,3 0,2 0 1,021 0 0 0 0 0 0 1 913 1 915,721 

Travassô 0,6 5,8 0,1 0,1 0 0,227 0 0 0,003 0 0 0,003 218 224,833 

Trofa  1,5 5,4 9,9 5,5 0 3,921 0 0,58 0,00 0 0 0,003 7 468 7 543,407 

Valongo do 
Vouga 

0,5 1,7 1,3 0,2 0 1,395 0 0,08 0,001 0 0 0 1 467 1 898,318 

Concelho de 
Águeda 

229 288,65 189 365,1 12,405 64,341 8,425 10,38 1,18 0,063 0,245 0,851 89 252 90 421,49 

 

 

                                                 

7 Inventários de Emissões Gasosas na Região Centro 2002, 2003, 2004 e 2005 (CCDRC). 
8 Apesar de não existirem no Concelho estações de monitorização da qualidade do ar, este parâmetro tem sido avaliado no âmbito da realização de diversos 
estudos na região centro, nomeadamente no Baixo Vouga e na Região Centro. 
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Reflectindo sobre os dados do quadro 13, que apresentam dados ao nível de cada freguesia do Concelho de 

Águeda em 2005, verifica-se que os principais poluentes aí gerados referem-se às emissões de dióxido de 

carbono (CO2 – 89 252 t/ano), dióxido de enxofre (SO2 - 365 t/ano), monóxido de carbono (CO - 288,5 t/ano), 

partículas totais suspensas (PTS - 229 t/ano) e óxidos de azoto (NOx - 189 t/ano). O tipo de indústria que predomina 

no Concelho e a forma como se distribui pelo mesmo determina o tipo e quantidade de emissões, bem como a freguesia 

onde estas prevalecem. Assim sendo, no Concelho prevalecem indústrias dos sectores cerâmico (logo, predominam as 

emissões de CO2, CO, SO2, PTS, NOx) e metalúrgico (o que se confirma com a predominância das emissões de CO2, 

PTS, CO, COT, NOx)9. A prevalência destas unidades industriais torna-se mais evidente pela significativa emissão de 

H2S no Concelho de Águeda, cerca de 12,41 t/ano. Constata-se ainda que as maiores emissões de poluentes 

gasosos se registam nas freguesias de Aguada de Baixo, Aguada de Cima e Barrô (quadro 13). 

 

Da análise dos Inventários de Emissões Gasosas na Região Centro em 2002, 2003, 2004 e 2005 (verifica-se que 

os poluentes analisados nos anos de 2002 a 2005 não foram sempre os mesmos, logo, não se apresenta uma 

comparação e análise exaustiva dos mesmos), observa-se que, de uma forma global, em 2005 e 

comparativamente a 2002, houve um aumento nos valores de emissão de PTS, CO, NOx e SO2, não havendo 

referência aos valores de emissão de CO2 anteriores a 2004. Comparando os valores de 2005 com os anos 

imediatamente anteriores, houve uma diminuição na emissão de PTS, NOx e SO2. Apesar do aumento na 

emissão de CO de 2003 para 2004 (aumentou cerca de 200 t/ano), este valor diminuiu em 2005, relativamente a 

2004 (≈ 20 t/ano). 

 

Um importante facto prende-se com a significativa redução que as emissões de CO2 sofreram no Concelho de 

Águeda, de 2004 para 2005: cerca de 50 260 toneladas. Além das emissões directas de CO2 resultantes da 

actividade industrial (aqui apresentadas no quadro 12), transportes e queimas/incêndios10, são ainda de 

considerar as emissões indirectas resultantes da produção de electricidade, vapor e calor/frio, e que não estão 

contempladas neste relatório.  

 

Refira-se que, na área afecta ao PEC, não existem valores de registo concretos, embora os mesmos se possam 

assemelhar os registados nas freguesias sobre os quais irá ser instalado, já que a área é apenas directamente 

afectada pela existência do Crossódromo, do Aeródromo de Águeda, e das vias de circulação rodoviária (onde as 

emissões produzidas pelas actividades dos mesmos são pontuais). Contudo, a qualidade do ar é condicionada 

                                                 

9 CO2 – Dióxido de carbono; CO – Monóxido de carbono; SO2 – Dióxido de enxofre; PTS – Partículas totais solúveis; NOx – Óxidos de azoto; COT – 
Compostos orgânicos totais; H2S – Hidróxido de enxofre. 
10 Apesar da descida nas emissões de CO2, de 2004 para 2005 aumentou a área ardida no Concelho e, como tal, a emissão de CO2 deste sector. 
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por diversos factores, quer climatológicos, quer orográficos, (associados à emissão de substâncias poluentes das 

unidades industriais do Concelho, tráfego rodoviário (poluição difusa)), este último, apontado como o principal 

responsável pela poluição atmosférica a nível regional, sendo que os estudos são unânimes em considerar que a 

região apresenta níveis de qualidade do ar bastante aceitáveis, não apresentando a mesma no Concelho sinais 

de degradação visíveis e susceptíveis de afectar a saúde pública. 

 

A diminuição de emissões, dos poluentes mencionados, poderá ser indicativa de algum cuidado e mudança de 

atitudes no controlo das emissões em Águeda. Contudo, não será de todo exagerado afirmar que as restrições 

impostas pela legislação, e respectiva aplicação de coimas, poderá igualmente ter contribuído para esta redução, em 

prol da redução de emissões que contribuem para alterações climáticas sentidas no planeta Terra. 

 

RESÍDUOS 

 

A eficiente gestão de resíduos é essencial para uma efectiva qualidade do ambiente, sendo que tal implica de 

uma forma directa uma gestão mais equilibrada dos outros factores de análise, seja a água, o solo ou o ar. Num 

concelho como o de Águeda, onde a génese primária do desenvolvimento industrial contribuiu durante largos 

anos para uma situação de descarga ilegal de resíduos (maioritariamente efluentes industriais) para o meio 

ambiente, nomeadamente para o solo e água, este é um aspecto fundamental a ter em conta, nunca esquecendo 

que a elevada dispersão industrial contribuiu de forma clara a dificuldade sentida no controlo do problema. 

 

Desta forma, e no que toca aos RSU, 

verificou-se para Portugal Continental, que 

entre 1995 e 2005 existiu “(…) uma tendência 

de crescimento da produção de resíduos, bem 

como da capitação diária, com excepção dos 

anos de 2001 e de 2004, em que houve um 

ligeiro decréscimo, de 7% e de 1%, 

respectivamente, em relação ao ano anterior” 

(PERSU II, 2006). 

 

 

 

Figura 19 – Evolução da produção de RSU totais e capitação diária em 
Portugal Continental  

(Fonte: PERSU II, 2006) 
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Perante um crescimento médio anual em termos de população de 1,13% no Concelho de Águeda, verificou-se para o 

mesmo período (1991 a 2001), o aumento na taxa de produção destes, naturalmente resultante desse mesmo 

crescimento populacional, apesar de não numa forma linear, mas sim sofrendo11 algumas oscilações (quadro 14), para 

as quais não se reconhecem justificações específicas. 

 

 

Quadro 14 – Evolução das quantidades de RSU totais produzidos no Concelho de Águeda 
 

ANO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

RSU Totais (t) 14 219 14 825 15 238 14 828 14 569 17 126 16 600 

 

 

Também para os demais concelhos da Região do Baixo Vouga, onde Águeda está entre os 4 maiores produtores 

de RSU12, se registou uma oscilação na produção de RSU, sendo que na generalidade, de 1991 para 2005, se 

registou um aumento na produção13 (INE, 2007).  

 

 

Quadro 15 – Estimativa da produção média diária de RSU, por habitante e por tipologia de resíduo, em Águeda, em 2006 e 2007 

TIPO DE 
RECOLHA 

Indiferenciada 
Selectiva  
(vidrão) 

Selectiva 
(embalão) 

Selectiva  
(papelão) 

TOTAL 

2006 0,898 0,036 0,005 0,017 0,957 

2007 0,862 0,040 0,007 0,019 0,927 

 

 

Para o Concelho de Águeda, a capitação média de RSU totais, em 2006, foi de 0,957 kg/(hab*dia) (quadro 15), 

valor resultante do total de resíduos recolhidos em circuitos de recolha indiferenciada e selectiva, e que fica 

aquém dos 1,064 kg/(hab*dia)14 referentes ao Sistema Multimunicipal da ERSUC15 (2006). Referente a 2007, o 

                                                 

11 Coloca-se a hipótese de, por exemplo, entre 2005 e 2006, o acréscimo de aproximadamente 10% na produção se dever à provável deposição de RIB (resíduos 
industriais banais) em contentores urbanos de resíduos indiferenciados, por ter havido alteração na legislação nesta data a esse respeito. 
12 Do maior para o menor produtor de RSU em 2005: Aveiro, Ovar, Ílhavo, Águeda, Anadia, Estarreja, Mealhada, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, 
Vagos, Murtosa e Sever do Vouga (INE, 2007). 
13 À excepção de Ílhavo, que reduziu a produção em 2005 a produção em 400 t, em relação a 1999 (INE, 2007). 
14 Não obstante, estes valores são inferiores à média nacional de 1,240 kg/(hab*dia) (PERSU II, 2006). 
15 O Sistema Multimunicipal de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos do Litoral Centro – ERSUC –, foi criado pelo Decreto-Lei nº 166/96, 
de 5 de Setembro, servindo hoje uma população de cerca de 1 milhão de habitantes (10% da população nacional), onde se encontra inserida a população de 
Águeda que, a par com os serviços da Câmara Municipal de Águeda, recolhem a totalidade dos RSU produzidos no Concelho. É nas instalações do Aterro 
Sanitário de Aveiro, explorado e gerido pela ERSUC, que são depositados os RSU de Águeda indiferenciados, e que são recebidos, triados e enviados para 
reciclagem os resíduos recolhidos nos ecopontos, desta na Estação de Triagem da mesma entidade, em instalações contíguas ao próprio aterro. 
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valor de capitação geral do Sistema Municipal da ERSUC, de 1,054 kg/(hab*dia), continuou a ser superior ao 

apurado em Águeda, de 0,927 kg/(hab*dia)16 (quadro 15). 

 

Quadro 16 – Quantidades anuais de resíduos (toneladas) resultantes da recolha 
selectiva efectuada no Município de Águeda 

 

Ano Papel/Cartão Embalagens Vidro 

2001 68 12 418 

2002 104 24 453 

2003 129 28 453 

2004 175 58 548 

2005 216 69 602 

2006 299 94 652 

2007 340 123 716 

 

 

Constata-se que em termos totais, a produção de RSU diminuiu entre 2006 e 2007, sendo que aumentaram as 

quantidades de resíduos separados e colocados nos respectivos ecopontos (quadro 16), revelando algum 

continuado interesse e sensibilidade dos cidadãos para o tema e a importância do acto de separação correcta de 

resíduos, mesmo que ainda distante dos valores ideais. 

 
Quanto aos resíduos industriais, produzidos em Águeda de 2001 a 2005, de acordo com dados fornecidos pela 

CCDRC (2006), estabeleceu-se a relação entre os tipos (segundo os códigos LER – Lista Europeia de Resíduos17) e 

quantidades de resíduos industriais produzidos e o tipo de actividade económica que lhes deu origem (segundo a 

CAE – Classificação de Actividades Económicas). Constata-se daí que as actividades com maior produção de 

resíduos industriais em Águeda são as “Indústrias de madeira e da cortiça e suas obras, excepto mobiliário; 

fabricação de obras de cestaria e de espartaria (CAE 20)”, a “Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 

(CAE 26)”, a “Indústria metalúrgica de base (CAE 27)”, a “Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e 

equipamentos (CAE 28) a “Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-reboques (CAE 34) e a referente à 

“Fabricação de mobiliário; outras indústrias transformadoras, n. e. (CAE 36)18” (figura 20). 

                                                 

16 Note-se que todos os cálculos referentes à capitação de resíduos no Concelho de Águeda foram efectuados com base numa população total de 49 041 
habitantes para o ano de 2001, sem alteração ao valor apresentado pelos Censos 2001. 
17 Lista Europeia de Resíduos – Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 
18 Coloca-se a hipótese de o pico verificado na figura 20, referente ao CAE 36, resultar de um erro de preenchimento nas unidades dos dados nos mapas de 
registo de resíduos, dado a disparidade que este valor assume face aos restantes. 
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Figura 20 – Quantidades de resíduos industriais, por divisão de actividade económica CAE), produzidos no Concelho 
de Águeda entre 2001 e 2005 (Fonte: CCDRC, 2006) 

 

A disponibilização de dados referentes a este tema é ainda escassa e dispersa por diversas entidades, uma vez 

que são as unidades industriais as responsáveis pela gestão dos resíduos produzidos, bem como pela valorização 

dos mesmos. Acresce ainda referir que, no âmbito dos efluentes líquidos industriais, não existe uma base de 

dados sobre os tipos e caudais produzidos. Existem um conjunto significativo de empresas com pequenas ou 

médias unidades de tratamento de efluentes industriais próprias, (ETARi – Estação de Tratamento de Águas 

Residuais Industriais), de onde resultam efluentes tratados que são reintroduzidos no processo industrial ou 

encaminhadas para os colectores municipais de saneamento, onde não causam problemas adicionais às ETAR19, 

mas onde não existem valores totais disponíveis contabilizados. 

                                                 

19 Existem ainda empresas que procedem a descargas deste tipo de efluentes nos colectores de águas pluviais e de saneamento, que não são 
encaminhados para tratamento adequado, sendo que daí resultam graves problemas de tratamento das águas nas ETAR, tornando a sua função mais 
complexa, morosa e dispendiosa. 
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No que toca ao tratamento dos resíduos industriais, 

o Concelho possui uma Estação Colectiva de 

Tratamento de Resíduos Industriais (ECTRI20), 

localizada em Aguada de Cima, que recebe 

resíduos líquidos e/ou aquosos e lamas, isto é, 

fluidos residuais resultantes de actividades 

industriais, resíduos esses que exigem tratamentos 

específicos dada a sua perigosidade.  

 

Esses resíduos constituem os afluentes21 da 

ECTRI, onde são tratados consoante a sua 

constituição e tipologia, e de cujo tratamento 

resultam efluentes (águas residuais e lamas), por 

sua vez devidamente encaminhados para novo 

tratamento ou valorização. 

 

Note-se que o acréscimo de volume afluente à ECTRI foi de cerca de 73% de 2005 para 2006, com o qual 

transparece uma boa adesão aos tratamentos de efluentes industriais efectuados pela ECTRI (o número de 

empresas aderentes foi incrementado em quase 98% , só de 2005 para 2006 (figura 21), contribuindo, em parte ou 

totalmente, para o crescimento do volume afluente à ECTRI de cerca de 73%  no mesmo período de tempo).  

 

Após os convenientes tratamentos aplicados aos afluentes, resultam dois tipos essenciais: lamas (enviadas a 

empresas de tratamentos específicos a essas lamas) e efluentes líquidos (águas cujos parâmetros são controlados e 

que é descarregada no colector municipal, perante autorização devida). A ECTRI continua a ser única a nível 

nacional na área da sua actividade, e sendo que o volume de afluente (figura 22), e mais recentemente o número de 

empresas, têm vindo a aumentar (figura 21), o que vem demonstrar que esta poderá ser uma importante valência para 

o Concelho e para a região, não só pela componente ambiental, mas também empresarial. 

 
                                                 

20 A ECTRI foi projectada em finais dos anos 80, entrando em funcionamento em Janeiro de 1998, e tendo em consideração a existência de uma elevada 
concentração de indústrias de tratamentos de superfícies na área de intervenção da AMRia (Associação de Municípios da Ria), sendo que se verificada uma 
incidência mais acentuada das mesmas no Concelho de Águeda. Essa concentração de indústrias do tipo referido dava origem a problemas ambientais 
graves nesta região, devido à toxicidade dos respectivos efluentes (provenientes de cerca de 120 unidades que, pela sua dimensão, encontram grande 
dificuldades de implementação de sistemas de tratamento individuais). 
21 Afluente: que aflui; que corre para; Efluente: fluido residual. No presente texto, a referência ao afluente remete aos fluidos que entram na ECTRI para 
tratamento, provenientes das empresas clientes, enquanto que o efluente da ECTRI remete aos fluidos resultantes dos tratamentos, isto é, caudais residuais 
dos processos de tratamento realizados. 
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Figura 21 – Número total de empresas aderentes à ECTRI, por ano  
(Fonte: ECTRI, 2007) 
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No que se refere à área em concreto do PEC, não existem valores específicos para os resíduos, tendo em conta que 

não existe no local nenhuma actividade que não a florestal, observando-se pontualmente a existência de pequenos 

depósitos de entulho, distribuídos de forma aleatória e ilegal na área em causa e que são sistematicamente removidos 

pelos serviços do Município. 

 

Quanto à envolvente ao PEC, constata-se que quer o aeródromo, quer o Cróssodromo não apresentam valores de 

resíduos sólidos contabilizados, embora sendo de admitir, e tendo em conta o tipo de utilização esporádica dos 

mesmos, que o volume destes produzidos seja relativamente reduzido sendo, obviamente, tratado pelas entidades 

gestoras dos mesmos. 

 

RECURSOS HÍDRICOS  

 

O Concelho de Águeda encontra-se integrado na bacia hidrográfica do Vouga, estando esta limitada pelos 

paralelos 40º 15’ e 40º 57’ de latitude Norte e os meridianos 7º 33’ e 8º 48’ de longitude Oeste. Trata-se um 

Concelho com uma vasta rede hidrográfica que, entre rios, ribeiras, lagoas e superfícies aquáticas, perfaz uma 

área total de aproximadamente 455 ha (figura 23).  
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Figura 22 – Volumes afluentes à ECTRI  
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Figura 23 – Distribuição dos recursos hídricos da rede hidrográfica da bacia do Vouga  
(Fonte: Cartografia 10 000) 

 

Destacam-se os rios Vouga e Águeda. O rio Vouga, que nasce na serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude, e 

possui uma bacia hidrográfica, perfaz cerca de 3 635 km2. Estende-se ao longo de 147,9 km, dos quais 42,7 km 

no Concelho de Águeda, apresentando-se como o rio principal e que delimita a parte nordeste/oeste do 

Concelho22 (DGRAH, 1981). Já o rio Águeda, principal afluente do rio Vouga, nasce na serra do Caramulo e 

resulta da junção da ribeira de Monte Teso com a ribeira de Bezerreira. Com uma bacia de 971,8 km2, percorre 

cerca de 35 km até confluir com o rio Vouga, junto de Eirol, a cerca de 2,5 km a jusante da Pateira de 

Fermentelos, onde conflui o rio Cértima. Passa próximo de S. João do Monte, Castanheira do Vouga, Redonda, 

Bolfiar, Águeda, Óis da Ribeira e Requeixo. A altitude máxima da bacia do rio Águeda é de 1 100 m, sendo a 

mínima alcançada junto da confluência com o rio Vouga, com cota de 4 m. Os principais afluentes do Águeda 

(quadro 17) são os rios Cértima23, Alfusqueiro e Agadão, e as ribeiras de Belazaima e das Dornas  (DGRAH, 

1981). A estes juntam-se vários afluentes correspondentes a várias linhas de água permanentes (com água 

durante todo o ano) a exemplo da ribeira da Alombada e Rio Marnel (afluentes do Vouga), temporárias (linhas em 

que se verifica a existência de água durante parte do ano) e também linhas efémeras (existência de água 

unicamente quando chove) (figura 23).  

 

                                                 
22 Uma caracterização mais pormenorizada do rio, assim como dos valores naturais que ocorrem é realizada no Estudo referente à Rede Natura. 
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Quadro 17 – Principais afluentes do Rio Águeda (Fonte: DGRAH, 1981) 
 

 

 

 

No que concerne à qualidade da água superficial, ao longo dos anos, a estação da Ponte de Águeda24 tem 

apresentado valores dos parâmetros de qualidade que revelam uma contaminação industrial e doméstica típica, 

proveniente dos aglomerados populacionais e das indústrias existentes na bacia (quadro 18). Para este efeito, 

deverá ainda contribuir o facto de na sub-bacia do Águeda, junto à cidade homónima, existirem várias unidades. Por 

outro lado, o rio apresenta no início uma qualidade fraca, recuperando-a no troço médio até Águeda. A jusante desta 

volta a apresentar pior qualidade, reflectindo a influência da poluição causada pelos esgotos daquela região (PBH do 

Vouga, 2001).  

 
Quadro 18 – Carga poluente de origem tópica potencialmente gerada no Concelho de Águeda  

(Adaptado de PBH do Vouga, 2001) 
 

CARGAS GERADAS (kg/dia) 
ORIGEM CAUDAL EFLUENTE 

(m3/dia) 
CBO CQO SST 

Utilizadores Domésticos 67 770,4 2 774,5 6 242,5 4 161,7 

Sector Industrial 1 231,7 663,1 18 991,1 668,0 

Sector da Pecuária 28,0 401,0 920,0 1 256,0 

 

Os valores de concentração de coliformes e estreptococos são dos mais elevados que ocorrem na bacia 

hidrográfica do Vouga (PBH do Vouga, 2001), a que não será alheio o facto da estação de monitorização de 

Águeda se localizar no centro da cidade. Outro indício da contaminação, de origem doméstica, é encontrado nos 

valores de azoto amoniacal que, apesar de não muito elevados, se destacam. Contudo, a qualidade da água é 

variável ao longo do ano, em função do caudal da linha de água, observando-se que os valores de certos 

parâmetros poderão classificar a qualidade da água como poluída na época de estiagem. 

                                                 
24 Utilizou-se a estação da ponte de Águeda, uma vez que é aquela que se situa mais próximo da área do plano. 

 ÁREA DA BACIA (KM2) COMPRIMENTO (KM) 

Rio Cértima 571,4 43,0 

Rio Alfusqueiro 204,8 49,3 

Rio Agadão 47,4 22,8 

Ribeira de Belazaima 8,9 12,0 

Ribeira das Dornas 204,8 49,3 
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Tendo por base o conjunto de valores correspondentes aos parâmetros de qualidade da água, analisados na 

estação de Ponte de Águeda, verifica-se que, apesar de elevados, estes valores se encontram em 

conformidade com os valores estipulados pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 1 de Agosto, e disposto no seu anexo 

I (referente aos objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais)25. Não obstante, 

segundo a CCDRC26, onde se analisa a evolução da qualidade da água na praia fluvial do Souto do Rio (a 

montante à cidade e a jusante do PEC) verifica-se que, segundo as campanhas de monitorização efectuadas 

em 1999, 2000 e 2002, esta apresentava “Má Qualidade”. Em 2001 e em 2003, 2004 e 2005, esta foi 

classificada com “Qualidade Aceitável”. Contudo, esteve sempre interdita a banhos, no período contínuo de 

2001 a 2005, pela Autoridade de Saúde, entidade competente e responsável pela interdição das águas para 

fins balneares, o que transparece a falta de qualidade da água do rio Águeda na sua parte montante à zona da 

cidade. Mais recentemente, segundo a monitorização realizada pela CCDRC durante a época balnear de 2006, 

os níveis de qualidade variaram sempre entre “Boa” e “Aceitável”, sendo que na maioria das amostras 

analisadas, a água foi dada como “Boa”. 

 

No que se refere às águas subterrâneas, estas apresentam uma vasta gama de fácies hidroquímicas e de 

graus de mineralização, consoante as litologias por onde circulam, o tempo de contacto com os distintos 

minerais, a profundidade a que se encontram e os impactes antrópicos que sofreram. São as águas de origem 

subterrânea, que fornecem a maior percentagem utilizada para abastecimento das populações (como já 

referido), sendo a sua qualidade regularmente analisada pelo S.M.A.S.27 de Águeda (a autoridade competente 

para verificação da conformidade das análises realizadas pelas câmaras municipais é o IRAR – Instituto 

Regulador de Águas e de Resíduos28. 

 

Para o Concelho de Águeda, e conforme o quadro 19 (Plano Municipal da Água, 2006), verifica-se a existência de 

análises em falta na ordem dos 3% , sendo na generalidade as Zonas de Abastecimento os parâmetros em falta 

são o Clostridium perfringens e a oxidabilidade. 

 
 

                                                 

25 Segundo o Estudo de Impacto Ambiental, realizado no âmbito da “Via de ligação Curva do Campo/Paredes”. 
26 “Qualidade das Águas Balneares na Região Centro” (CCDRC, 2005). 
27 S.M.A.S. – Serviço Municipalizado de Águas e Saneamento (extinto). 
28 IRAR – Instituto Regulador de Águas e de Resíduos – são-lhe remetidas as análises efectuadas pelas câmaras municipais, e sobre as quais este se 
manifesta sobre possíveis violações, quer em relação ao número de análises realizadas, quer em relação à qualidade da água e sua conformidade ou não 
com os valores estipulados pelo Decreto-lei n.º 243/01, de 5 de Setembro (que entrou em vigor a 25 de Dezembro de 2003, revogando a secção III do 
capítulo II do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto).  
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Quadro 19 – Análises regulamentares em falta por tipo de controlo, em 2004, no Concelho de Águeda  
(Fonte: www.irar.pt) 

 

% ANÁLISES EM FALTA (N.º ANÁLISES) 

ZA – Zona de 
Abastecimento 

População 
abastecida 

Volume distribuído 
(m3/dia) 

CR1 CR2 CI Total Parâmetros em falta 
(N.º análises) 

Rio Covo 274 54 0 7,69 (2) 0 3,08 (2) Clostridium perfrigens (2) 

Belazaima 575 115 0 7,69 (4) 0 3,31 (4) Clostridium perfrigens (3), 
Oxidabilidade (1) 

Castanheira do 
Vouga 

387 77 0 7,69 (2) 0 3,08 (2) Clostridium perfrigens (1), 
Oxidabilidade (1) 

Borralheira 3488 697 0 7,69 (4) 0 3,31 (4) Clostridium perfrigens (3), 
Oxidabilidade (1) 

Fermentelos 3140 628 0 7,69 (4) 0 3,31 (4) Clostridium perfrigens (3), 
Oxidabilidade (1) 

Serém 672 134 0 7,69 (4) 0 3,31 (4) Clostridium perfrigens (3), 
Oxidabilidade (1) 

Casaínho 384 76 0 4,17 (1) 0 1,56 (1) Clostridium perfrigens (3), 
Oxidabilidade 

Á-dos-Ferreiros 414 82 0 7,69 (2) 0 3,08 (2) Clostridium perfrigens (1), 
Oxidabilidade (1) 

Préstimo 75 15 0 4,17 (1) 0 1,56 (1) Oxidabilidade (1) 

Ventoso 54 10 0 4,17 (1) 0 1,56 (1) Oxidabilidade (1) 

Giesteira 1764 352 0 7,69 (4) 0 3,31 (4) Clostridium perfrigens (3), 
Oxidabilidade 

Carvoeiro 2734 546 0 0 0 0  

Águeda 26 733 5 346 0 0 0 0,33 (2) 
Mercúrio (1), Tricloroeteno 
(1) 

 

 

No que concerne às análises em violação ao VP – Valor Paramétrico (quadro 20), os parâmetros com maior 

número de violações referem-se às bactérias coliformes (indicadores da presença possível de microrganismos 

patogénicos, possivelmente de origem fecal) e pH (representa a alcalinidade e acidez da água, que pode 

depender do tipo de solo atravessado ela água), onde apenas as zonas de abastecimento de Belazaima e 

Ventoso não têm quaisquer parâmetros em incumprimento. 

 

Segundo dados mais recentes, relativos a 2006, não existem análises em falta no Controlo de Inspecção (CI), 

nem relativamente ao Controlo de Rotina 1 (CR1), estando apenas registada uma análise em falta no que diz 

respeito ao Controlo de Rotina 2 (CR2). Das análises realizadas, 4,73%  estão em violação ao VP, 

correspondendo a 92 análises.  

 



 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL FINAL 
 
 

 JULHO 2009 
 
 

57 

Quadro 20 – Análises em incumprimento, em 2004, no Concelho de Águeda (Fonte: www.irar.pt) 
 

% ANÁLISES EM VIOLAÇÃO AO VP (Nº ANÁLISES) 

ZA CR1 CR2 CI Total 

PARÂMETROS EM FALTA 
(N.º ANÁLISES) 

Rio Covo 0 10 (2) 0 3,7 (2) Oxidabilidade (2) 

Belazaima 0 0 0 0  

Castanheira do Vouga 12,5 (1) 0 0 1,85 (1) Bactérias coliformes (1) 

Borralheira 4,17 (1) 10 (4) 0 5,56 (5) Bactérias coliformes (1), pH (4) 

Fermentelos 0 10 (4) 0 4,44 (4) pH (4) 

Serém 4,17 (1) 12,5 (5) 0 6,67 (6) Bactérias coliformes (1), pH (4), 
Manganês (1) 

Casaínho 0 10,53 (2) 3,7 (1) 5,56 (3) pH (2), Tetracloroeteno e Tricloroeteno 

Á-dos-Ferreiros 12,5 (1) 0 3,86 (1) 3,7 (2) Bactérias coliformes (1), Enterococos (1) 

Préstimo 0 10,53 (2) 0 3,7 (2) pH (2) 

Ventoso 0 0 0 0  

Giesteira 8,33 (2) 0 0 2,22 (2) Bactérias coliformes (2) 

Carvoeiro 0 2,5 (1) 0 1,1 (1) pH (1) 

Águeda 0 6,8 (20) 1,3 (1) 3,94 (21) pH (20), Tetracloroeteno e Tricloroeteno 
(1)  

De acordo com os resultados, verifica-se a ocorrência de contaminação de origem urbana, patente nos valores de 

coliformes detectados (quadro 20). A degradação dos cursos de água superficiais e aquíferos subterrâneos ocorre devido a 

descargas (ilegais) de efluentes domésticos. Contudo, nas áreas onde já existe saneamento (cuja taxa de cobertura 

abrange já 63% no Concelho), a água residual é canalizada pelo sistema de saneamento público afecto à SIMRia29.  

 

Contudo, existem diversos casos no Concelho em que particulares optaram por não ligar os seus esgotos à rede da 

SIMRia (nem a qualquer tipo de tratamento), recorrendo em alternativa a fossas sépticas ou, no caso de algumas 

unidades industriais, a um sistema de tratamento de efluentes próprio, lançando posteriormente os efluentes tratados 

para as linhas de água, o que contribui, sob diferentes aspectos, para a já referida degradação da qualidade 

ambiental do meio (não só dos aquíferos, como também do solo).  

 

Em alternativa, no Concelho de Águeda, poderão as águas residuais ainda ser encaminhadas para uma das duas 

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais (Belazaima do Chão ou Aguada de Cima), ainda em 

funcionamento, com tratamento secundário. Em 200030, 47,8% da população do Concelho era servida por ETAR, 

sendo o caudal tratado na ordem dos 607 000 m3, que sofreu um aumento de 47 000 m3 de 1999 para 2000. 

                                                 

29 A empresa de Saneamento Integrado dos Municípios da Ria (SIMRia) é responsável pela recolha, tratamento e rejeição dos efluentes domésticos e 
industriais gerados nos municípios pertencentes ao sistema multimunicipal de saneamento da Ria de Aveiro, sendo os efluentes tratados lançados offshore, 
ao largo de Cacia e da Zona Industrial da Mota, em Ílhavo (SIMRia, 2006).  
30 INE – Instituto Nacional de Estatística. 
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Quadro 21 – Quantidade de águas residuais tratadas em 2004 e 2005, em m3, no Concelho de Águeda (Fonte: PMA, 2006);  
(As ETAR não possuem caudalímetro: os valores são estimados) 

 
 

ETAR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Desactivada 

ÁGUEDA 413 180 448 220 520 125 492 020 575 330 500 112 44 906 - 2005 

AGUADA DE CIMA 91 980 99 645 310 980 335 800 429 492 398 070 301 207 454 261  

FERMENTELOS * 54 750 59 495 73 000 79 935 86 140 106 406 20 370 - 2005 

BELAZAIMA DO 
CHÃO *      9 424 9 598 9 790  

AGUIEIRA *      51 100 51 100 - 2006 

OUTEIRO *      25 550 25 550 - 2006 

TOTAL ANUAL 559 910 607 360 904105 907755 1 090 962 1 090 662 452 731 464 051  

* - valor estimado         

 

Em 2004, foram tratados cerca de 1 090 662 m3 de efluentes, tendo em 2005 o volume de efluente tratado nas 

ETAR do Concelho diminuído cerca de 42%  (quadro 21), diminuição essa que se continuou a verificar em 2006, 

devido ao aumento de volume entregue à SIMRia31 (o volume entregue a esta entidade passou de 26 613 m3, em 

2004, para 552 663 m3, em 2005) e ao encerramento de várias das ETAR, entre 2005 e 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Volumes de efluentes recebidos pela SIMRia (Fonte: SIMRia) 
(*) – Os valores apresentados para 2007 são referentes aos meses de Janeiro a Abril  

 

No que diz respeito aos efluentes provenientes da componente industrial, existe no Concelho de Águeda a 

possibilidade de serem entregues à Estação Colectiva de Tratamento de Resíduos Industriais – ECTRI, localizada 

em Aguada de Cima, sendo que os mesmos já foram referenciados no ponto anterior.  

 

                                                 

31 Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro. 
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No que concerne ao consumo de água, constata-se que, à semelhança do aumento de captação registado de 

2004 para 2005, houve também um incremento no consumo (quadro 21), em cerca de 3,94%, destacando-se o 

consumo realizado pelo sector doméstico em 2005, cerca de 74% do total facturado32. Considerando que existiam  

42 284 consumidores domésticos, verifica-se que o consumo per capita foi de 31 m3, equivalente ao consumo 

registado em 2004 (PMA, 2006). O sector da Indústria e Comércio foi o segundo maior consumidor de água no 

Concelho, tendo havido um aumento de 2004 para 2005. 

 

Do balanço entre o volume total captado e o volume total consumido, verificam-se perdas de água no sistema 

significativas, de cerca de 31% no ano de 2004, reduzindo ligeiramente em 2005. Estas poderão ser originadas 

essencialmente por fugas em roturas nas condutas e canalização da rede pública, furtos de água em ramais sem 

contadores e rega de zonas públicas não contabilizadas. No contexto nacional, em 2004, contabilizava-se que 

cerca de 35% da água captada estaria associada a ineficiência de usos e perdas na rede (REA, 2006). 

 

Quadro 22 – Água facturada, por tipologia de consumidor, no Concelho de Águeda  
(Adaptado de PMA, 2006) 

 

TIPOLOGIA DE UTILIZADOR 2004 2005 VARIAÇÃO (%) 

Doméstico 1 268 258 1 310 798 3,35 

Indústria/Comércio 172 410 189 647 10 

Beneficência 58 896 64 998 10,36 

Autarquias 73 642 77 182 4,81 

Estado 29 731 30 699 3,26 

Provisórios 87 778 86 715 - 1,21 

ÁGUA FACTURADA 
(M3/ANO) 

Total 1 690 715 1 760 039 4,10 

 
 

Já na área do PEC, apenas se verifica a existência de uma linha de água sazonal no extremo sul da área do plano 

com início na área do PEC, a qual ficará parcialmente afecta à faixa de 100 m de gestão de combustíveis que o 

plano contempla, embora a mesma não surja referenciada na cartografia aerofotogramétrica 1/10 000, sendo que 

o Rio Águeda se encontra ainda a uma distância significativa da área do PEC, cerca de 600 metros no ponto mais 

desfavorável. Na proximidade ao limite este da área do PEC, constata-se a ocorrência de uma outra linha de 

água, também sazonal, mas que é tangente ao mesmo.  

 

                                                 
32 O Relatório do Estado do Ambiente (REA), de 2006, refere que os sectores agrícola e energético são os principais consumidores de água a nível nacional, 
respectivamente cerca de 75% e de 14% do consumo total de água, de acordo com o Plano Nacional da Água. Excluindo estes dois sectores, verifica-se que 
é o sector residencial e de serviços que, a nível nacional, se sagra como principal consumidor de água.  
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Por se tratarem de linhas de água 

sazonais e com pouca significância, 

sem caudal durante a época estival, 

não foi possível proceder à 

monitorização da sua qualidade 

química e ecológica. Em termos de 

águas subterrâneas, não existem 

quaisquer captações de água quer 

para consumo público, quer para 

particulares, na área de implantação 

do parque empresarial, incluindo na 

faixa de gestão de combustíveis. 

 

 

RUÍDO 

 

O ruído é um dos principais factores que afecta o ambiente urbano e contribui para a degradação da qualidade de 

vida das populações. Nas áreas urbanas onde estão localizadas empresas, os índices de ruído são maiores que 

aqueles registados em meios onde não ocorrem indústrias no aglomerado. Tal deve-se ao ruído provocado pelo 

tráfego rodoviário de camiões, de veículos dos trabalhadores das unidades industriais, e ainda ao ruído resultante 

das unidades de produção. Actualmente, são cerca de 295 (470 com armazéns incluídos) as unidades industriais 

que estão localizadas fora dos perímetros industriais concelhios, sendo que destas 95%  se situam em áreas 

urbanas e de urbanização programada, de acordo com a base de dados da Autarquia, produzindo assim efeitos 

significativos para as populações. 

 

Contudo, analisando o Mapa do Ruído do Concelho33, verifica-se que o ruído actualmente produzido na área do 

PEC se refere muito em particular ao ruído gerado pelo tráfego rodoviário e às actividades pontuais do aeródromo 

e do crossódromo34. No que se refere ao ruído gerado pelo tráfego automóvel, que representa a maior fonte na 

área, verifica-se que a via existente que confere acesso ao parque e à zona interior do Concelho regista valores 

                                                 

33 O mapa do ruído não se encontra ainda concluído, à data de elaboração do presente relatório. 
34 Para estes dois equipamentos, não existem medições exactas, face à movimentação reduzida e esporádica dos mesmos. 

Figura 25 – Extracto do Levantamento Aerofotogramétrico do Concelho de 
Águeda, escala 1/10000 



 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL FINAL 
 
 

 JULHO 2009 
 
 

61 

de ruído que variam entre os 40 dba, para a zona envolvente, e os 70 dba, na própria via, embora analisando por 

períodos, os 70 dba sejam alcançados durante o período diurno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 26 e 27 – Extracto do Mapa do Ruído do Concelho de Águeda (Período Diurno/Período Nocturno) 
 

SOLO 

 

À semelhança da água, também o solo é um recurso importante, finito, limitado e não renovável. As suas taxas 

de degradação têm vindo a aumentar nas últimas décadas (pela pressão crescente das actividades humanas) 

em relação às suas taxas de formação e regeneração extremamente lentas (Confagri, 2007). O Concelho de 

Águeda encontra-se na zona Centro Ibérica, num local de transição entre duas grandes unidades geo-estruturais 

de Portugal: a Orla Meso-Cenozóica Ocidental (Terciário e Secundário) e o Soco Antigo ou Meseta Ibérica 

(Primário e Pré-Câmbrico). O limite entre ambas as zonas é, em regra, difuso, nomeadamente a norte do rio 

Vouga e a sul do rio Águeda. Na Orla Meso-Cenozóica encontram-se terrenos essencialmente constituídos por 

areias, calhaus rolados, grés e calcários, enquanto que na zona da Meseta Ibérica encontram-se formações mais 

homogéneas e de natureza xistosa e gravacóide, que formam o complexo Xisto-Grauváquico (Memória 

Descritiva da Carta Litológico-Tectónica do Concelho de Águeda, 1985). 
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Figura 28 – Geologia local do Concelho de Águeda 

Do ponto de vista 

geomorfológico, e segundo a 

Carta Litológico-geotécnica do 

Concelho de Águeda, observa-se 

que a zona da orla apresenta em 

geral um relevo suave, ocorrendo 

zonas aplanadas, que 

correspondem aos terraços 

fluviais ou depósitos plio-

plistocénicos, e algumas 

elevações constituídas 

essencialmente por calcários do 

Jurássico ou Cretácico. Em 

termos de estrutura, consideram-

se, na área abrangida pelo 

Concelho de Águeda, 3 

subunidades geomorfológicas 

distintas: Baixas Aluvionares; 

Área Planáltica e Zona de 

Montanha. 

 

Relativamente à análise e levantamento da natureza do substrato pedológico do Município, este apresenta-se 

consideravelmente limitado, face à falta de dados técnicos e cartográficos para a região. Como base de estudo, 

utilizou-se a Carta de Solos (figura 29) do Atlas do Ambiente Digital do Instituto do Ambiente (agora Agência 

Portuguesa do Ambiente), encontrando-se esta à escala 1/1 000 000. Para o Concelho de Águeda dominam os 

solos derivados de xistos que, segundo a nomenclatura da FAO/UNESCO, são aqui representados pelos 

Cambissolos, excepção feita à zona Centro Oeste, com presença de Fluvissolos êutricos. 
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Figura 29 – Localização geográfica dos diferentes tipos pedológicos no Concelho de Águeda 
 (Adaptado de: Atlas do Ambiente Digital – IA) 

 

Pela análise da carta litológico-geotécnica do Concelho de Águeda (1/25 000), verifica-se que não existem minas de 

materiais metálicos a serem exploradas. São exploradas substâncias minerais não metálicas, tais como areias, saibros, 

argilas, quartzitos e xistos, estando actualmente em laboração cerca de 28 pedreiras licenciadas no Município (INETI, 

2007). É de referir que mais de 50% das explorações que ocorrem no Concelho dizem respeito à exploração 

argilosa. A argila refractária é explorada na “área de argilas cativas”. Estas argilas, localizadas no depósito Plio-

Plistocénico no limite sul, que separa os concelhos de Águeda e Anadia, junto ao lugar de Almas da Areosa, são 

exploradas há muito na região e conhecidas pelas suas qualidades tecnológicas, conferidas pela plasticidade, 

resistência mecânica e grau de refractibilidade característico.  

 

No Concelho de Águeda, os principais factores que poderão ser apontados como causadores da degradação da 

qualidade do solo estão relacionados com usos e mobilizações incorrectas (por exemplo, em acções de 

reflorestação e na agricultura), a ocorrência de incêndios florestais, deposição indevida de resíduos e a 

exploração de inertes. Outro aspecto relativo à conservação do solo está relacionado com a introdução de 

contaminantes no mesmo. No que se refere ao impacto da indústria no solo, e de acordo com estudos 
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realizados35, verificou-se que o impacte ambiental das unidades fabris reflecte-se em fortes anomalias localizadas 

de cobre (Cu) e zinco (Zn) nos solos, que coincidem com anomalias mais modestas de crómio (Cr), níquel (Ni) e 

chumbo (Pb), verificando-se a transferência destes elementos, especialmente o cobre e zinco, para a vegetação 

espontânea e contaminação de águas subterrâneas com zinco. No entanto, as conclusões referem que as 

anomalias estão confinadas em áreas junto às unidades fabris, dissipando-se com o afastamento a estas. 

 

Também a exploração de minerais, em particular inertes, como as pedreiras/barreiros/areeiros, comportam impactes 

ambientais (e paisagísticos) a diversos níveis. Particularizando, ao longo do século passado, existiram diversas 

explorações no Concelho, em particular na freguesia de Aguada de Cima, estando a maior parte destas já encerradas, 

sendo que muitas têm vindo a ter uma exploração intermitente. Esta situação tem conduzido a uma ausência de 

efectiva recuperação das mesmas por parte dos promotores, aquando do terminus de uma exploração, ficando 

sem qualquer tipo de intervenção que reponha minimamente o solo, a topografia do terreno, a vegetação 

preexistente. Tal é ainda agravado pelo facto de raramente ser executado um tratamento efectivamente cuidado das 

linhas de água existentes, com a sua reposição no curso natural, surgindo, aqui e ali, situações de lagoas artificiais 

criadas quer pelas escorrências das linhas de água, quer pelas águas das chuvas acumuladas em escavações não 

tratadas, com todos os riscos para a saúde pública que tal acarreta, assim como para a paisagem, que se vai 

degradando, e, para o ambiente em geral. Existe ainda o problema dos depósitos de resíduos diversos nas 

mesmas. Devido à sua natureza, muitos contribuem para a poluição do solo e dos aquíferos subterrâneos. 

Cumulativamente, ao depósito de materiais nos barreiros e pedreiras abandonadas, observa-se o depósito de 

materiais nas áreas de acesso às explorações abandonadas ou ainda em funcionamento, nomeadamente 

resíduos da actividade industrial associada à produção de artigos em barro ou cerâmicas (Alves, 2001). 

  

No que toca às actuais ocupações e uso do solo, são marcadas pela componente florestal, dominada, à 

semelhança de todo o território concelhio (e mesmo região Centro), pelos povoamentos de eucalipto (Eucalyptus 

globulus). Com menor significância, ocorrem também áreas florestadas com pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e 

áreas mistas de pinheiro-bravo e eucalipto.  

 

                                                 

35 Os estudos realizados pela Universidade de Aveiro permitiram clarificar as dúvidas acerca da contaminação do solo, que incide sobre o Espaço Industrial 
da Giesteira. Este espaço industrial, relativamente recente, é constituído por pequenas indústrias, estas essencialmente metalomecânicas, que se localizam 
ao longo da estrada que liga as povoações de Assequins e Giesteira. O estudo pretendeu avaliar o nível de contaminação em metais pesados nos solos da 
área envolvente da zona industrial, bem como a possível transferência dos mesmos para as águas subterrâneas e vegetação. Foram analisados trinta 
elementos, dos quais apenas cinco apresentaram valores anómalos e sempre localizados muito próximo das instalações fabris. 
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É de referir que o solo que suporta estas 

comunidades florísticas, nomeadamente os 

povoamentos de eucaliptal, possui já 

propriedades edáficas (e biofísicas) distintas 

daquelas que seriam as condições originais, 

resultado das sucessivas plantações e 

mobilizações de solo, características destes 

regimes silvícolas, e cujas alterações se 

reflectem na diminuição da diversidade 

biológica destas áreas. 

 

Para a área do PEC, observa-se que, em termos geológicos, os solos pertencem ao complexo litológico Plio-

Plistocénico (figura 31), o qual se caracteriza genericamente por ter solos compostos por “areia, areia siltosa, 

siltes, intercalações argilosas, seixo e calhau rolado”. Contudo, o solo existente no local é relativamente barrento. 

“Na região Sul situada na zona das Aguadas (de Baixo e de Cima) limitada a Oeste pela falha do rio Cértima e a 

Leste pela bordadura ocidental da Meseta Ibérica ocorrem camadas importantes de argilas mais ou menos 

gregosas e siltosas” (DGAA, 1987), sendo que tal descrição corresponde à situação existente na área do PEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Extracto da Carta Litológica e Geotécnica do Concelho de Águeda (1/25 000) 
(Fonte: Direcção Geral da Administração Autárquica – Ministério do plano e da Administração do Território) 

 
 

Figura 30 – Evolução da área ocupada por espaços florestais, 
eucaliptais e pinhais no Concelho de Águeda 
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Tal situação é importante no contexto de análise física, uma vez que os barros existentes conferem, por si só, 

uma impermeabilização natural, evitando a contaminação de aquíferos e do solo por eventuais acidentes que 

possam vir a ocorrer na fase de execução ou de funcionamento do futuro parque empresarial. Nesta área não 

existe, igualmente, qualquer minério passível de exploração que inviabilize, condicione ou comprometa a 

implementação do Parque Empresarial, sendo que as zonas de maior apetência para exploração de barros no 

Concelho se situam ligeiramente mais a sul, na área afecta à Área de Argilas Cativas. 

 

No que toca à ocupação do solo, verifica-se que a área quando florestada com Eucalyptus globulus 

representava cerca de 0,37%  da área florestada do Concelho (20 150,5 ha)36, valor bastante reduzido face à 

mancha florestada. No entanto, assiste-se neste momento a uma desflorestação desta área por parte da 

Autarquia, proprietária dos terrenos da área do PEC, com excepção da cintura correspondente à faixa de 

gestão de combustíveis. 

 

 Em termos de área de impermeabilização, o valor reduz para os 0,01% , o que mostra um impacte muito 

reduzido do mesmo no contexto concelhio, verificando-se a mesma situação com a análise ao nível da Bacia 

Hidrográfica, onde o valor é muito reduzido. A este nível, refira-se aqui apenas a presença do Crossódromo e 

do Aeródromo, os quais apresentam áreas impermeabilizadas relativamente reduzidas, sobretudo no caso do 

Crossódromo. 

 

CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA 

 

As questões da ecoeficiência energética são cada vez mais importantes e são essenciais na prossecução da 

evolução para um futuro sustentado para o planeta Terra, tendo em conta os recursos finitos que hoje 

sustentam a forma de viver da sociedade. Este paradigma não é apenas um paradigma global, mas também 

local, onde cada um por si pode fazer a diferença, sendo que este conceito se aplica também aos municípios. 

Desta forma, ao efectuar a análise dos consumos de energia no Concelho de Águeda (quadro 23), constata-se 

que o sector da indústria assume o lugar cimeiro no que diz respeito ao maior consumo energético no 

Município, logo seguido pelo sector doméstico. 

 

 

                                                 
36 Conforme o Estudo Florestal, realizado no âmbito da Revisão do PDM de Águeda (2007). 
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Quadro 23 – Consumo de energia eléctrica segundo o tipo de consumo, em milhares de kWh37 
(Fonte: INE / DGGE) 

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Consumo de electricidade – Total (milhares de kW/h) 

Centro 8 642 149 9 281 282 9 881 515 10 430 056 10 832 917 11 164 037 

Baixo Vouga 1 989 750 2 127 736 2 237 219 2 319 562 2 499 489 2 480 654 

Águeda 210 281 230 491 251 631 254 716 269 606 268 688 

Consumo de electricidade – Doméstico 

Centro 1 858 476 2 019 506 2 132 979 2 273 842 2 401 650 2 493 855 

Baixo Vouga 311 661 335 621 359 210 376 744 401 838 418 394 

Águeda 35 463 38 381 41 127 42 183 45 233 47 948 

Consumo de electricidade – Agricultura 

Centro 176 544 195 516 205 471 226 063 255 307 267 725 

Baixo Vouga 14 698 14 789 15 159 16 437 17 237 34 282 

Águeda 1 660 1 571 1 689 1 896 2 112 2 024 

Consumo de electricidade – Indústria 

Centro 4 731 052 5 016 607 5 342 371 5 599 863 5 740 340 5 836 154 

Baixo Vouga 1 324 905 1 406 014 1 457 753 1 499 384 1 636 050 1 573 164 

Águeda 146 914 161 586 177 554 177 240 179 409 173 848 

Consumo de electricidade – Iluminação de edifícios do Estado/de utilidade pública 

Centro 267 949 305 315 334 860 360 247 429 103 473 539 

Baixo Vouga 38 280 43 803 50 293 55 856 63 559 72 903 

Águeda 2 743 3 504 4 295 4 460 4 609 5 353 

Consumo de electricidade – Iluminação de vias públicas 

Centro 258 181 272 651 285 091 304 048 316 935 352 527 

Baixo Vouga 35 945 38 023 40 061 43 345 46 119 48 952 

Águeda 3 678 4 058 4 331 5 213 5 545 5 932 

Consumo de electricidade – Outros 

Centro 1 349 947 1 471 687 1 580 743 1 665 994 1 689 582 1 740 253 

Baixo Vouga 264 261 289 486 314 743 327 796 334 686 332 962 

Águeda 19 823 21 391 22 635 23 724 32 697 33 583 

 

Como se observa no quadro anterior, a indústria aparece destacada como o maior consumidor de energia, 

representando para o período em análise um peso no consumo total do Concelho entre os 65%  e os 71%.  

 

O consumo para uso doméstico, comparativamente ao da indústria, é menor mas, mesmo assim, este era em 

2001 o segundo maior consumidor representando, no total de energia consumida do Concelho, um peso entre os 

16% e os 17%. Os gastos de energia no Concelho têm sido crescentes, representando ao longo dos respectivos 

anos de análise um peso 2,5% do consumo de energia da Região Centro. Na NUT III, referente ao Baixo Vouga, 

são os concelhos de Aveiro e Estarreja que apresentam os maiores consumos energéticos para a indústria, 

                                                 
37 Não foi possível obter dados mais actualizados para a análise que se pretende efectuar. Contudo, os dados apresentados reflectem a situação do 
concelho e permitem-nos ter uma ideia clara da evolução do mesmo do ponto de vista energético. 
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seguindo-se o de Águeda. Estes consumos reflectem-se, de forma indirecta, numa maior exigência do consumo 

de combustíveis fósseis, dado que a percentagem de energias renováveis consumidas assume ainda pouca 

significância. 

 

Desta forma, há que referenciar a potencialidade endógena de produção de energia a partir de FER (fontes de 

energia renovável) na área concelhia de Águeda, nomeadamente: 

 

• A produção de energia hídrica a partir de micro e mini geração, dada a extensa rede hidrográfica do 

Concelho de Águeda; 

• A produção de energia eólica, face à morfologia do terreno e às medições de ventos existentes; 

• A produção de energia solar térmica (já com algum aproveitamento no Concelho), embora não na produção 

de energia eléctrica, mas para o aquecimento de água ou térmico, não sendo esta uma forma directa de 

produção de energia; 

• A produção dedicada de energia (térmica e/ou eléctrica) a partir da biomassa para a qual, e dado o coberto 

florestal concelhio, existem já algumas empresas a efectuar recolha e a transportá-la para a central de 

biomassa de Mortágua38, e que poderá ser bem mais rentabilizada. 

 

No que diz respeito ao consumo de combustíveis fósseis, quando analisados os volumes de vendas de 

combustíveis no Concelho (figura 32), constatam-se que os valores de venda total de combustíveis têm diminuído, 

o que se deve às quebras de vendas de quatro tipos de combustíveis, sendo as mais significativas o fuelóleo e o 

gás propano. Por outro lado, há um acréscimo no consumo de gasolina sem chumbo 95, devido à introdução no 

mercado de um maior número de veículos que utilizam este tipo de combustível. Quanto ao GPL (Gás Petróleo 

Líquido) este tem vindo a decrescer ao longo dos últimos anos em análise, embora seja uma energia alternativa 

menos poluente.  

 

O seu reduzido consumo deve-se, em parte, à falta de promoção deste combustível, conjuntamente com o baixo 

número de postos de abastecimento existentes no Concelho e na região. No entanto, o crescente aumento do preço 

dos combustíveis fósseis poderá ter repercussões no consumo final do mesmo, bem como na opção por outro tipo 

de combustível, nomeadamente o biodiesel e GPL. 

                                                 

38 Apesar de existirem, no momento de elaboração do presente trabalho, várias empresas a fazer esta recolha, somente se conseguiu recolher dados da 
empresa SóCasca S.A., que entregou 45 000 t de biomassa na Central de Mortágua, nos anos de 2005 e 2006. 
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Sobre acções de ecoeficiência ao nível das empresas, não existem dados disponíveis que permitam aferir quais as 

medidas e as reduções de consumo verificadas nos últimos anos, embora efectuando o cruzamento de dados entre 

número de industriais e consumos se verifica que, para um número estável de unidades industriais, se tem assistido 

a um aumento dos consumos eléctricos de onde, tendo em conta a cada vez maior ecoeficiência dos equipamentos 

de produção, se vislumbra a existência de desperdícios de energia com algum peso actualmente no Concelho.  

 

Refira-se, contudo, que o Município de Águeda se encontra empenhado num conjunto de projectos que visam a 

redução de consumos energéticos no Concelho, quer a nível nacional (com a adopção do programa Carbono Zero 

e a Agenda Local XXI), quer a nível internacional em programas do URBACT II (European Programme for Urban 

Sustainable Development), como o Greening SMEs (pequenas e médias empresas “verdes”) e o RUnUP (o papel 

das universidades no desenvolvimento de pólos urbanos), e que espelham o empenho da Autarquia nestas 

matérias. Relativamente à área do PEC, não existem dados que permitam aferir qualquer realidade, pois não há 

edificações no local nem na sua envolvente além das afectas ao Aeródromo e Crossódromo, para os quais não 

existem dados para os consumos de energia. 
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Figura 32 – Evolução do consumo de combustíveis, no Concelho de Águeda, em toneladas (Fonte: DGGE) 
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BIODIVERSIDADE 

 

No que diz respeito à biodiversidade, não se verifica na área do PEC a ocorrência significativa de conjuntos de 

habitats ou mesmo espécies com valor de conservação. Efectivamente, a extensa mancha de eucalipto que 

povoava a área em causa e domina actualmente a envolvente descaracterizou, devido ao regime e práticas 

silvícolas, aquele que seria o coberto florestal autóctone e que conferia ao sistema florestal características 

singulares, quer pela riqueza biológica, quer pelas múltiplas interacções dentro e entre ecossistemas. Deste 

modo, a ocorrência de espécies florísticas e faunísticas ficou comprometida por anos de interferência humana, 

residindo actualmente numa continuidade da mancha florestal, essencialmente em regime de monocultura (salvo 

algumas áreas com povoamentos mistos, como já referido anteriormente), cuja “riqueza biológica” é baixa. Esta é, 

aliás, um dos elementos que caracteriza não só a área em questão, mas a Unidade de Paisagem onde esta se 

insere. Incluída no Grupo de Unidades de Paisagem da Beira Litoral39, nesta zona a Unidade de Paisagem que 

prevalece diz respeito à Bairrada (DGOTDU, 2004). Esta trata-se de uma paisagem com média a baixa 

identidade, numa região aplanada e que não apresenta características únicas ou raras relevantes em termos 

paisagísticos.  

 

Observando o PROF-CL, o Município de Águeda é 

abrangido por três sub-regiões (figura 33). A zona 

mais ocidental e ribeirinha do Concelho encontram-

se na sub-região Ria e Foz do Vouga. Uma 

pequena área a ocidente da freguesia de 

Fermentelos está afecta à sub-região Gândaras 

Norte. Por último, a área de abrangência do plano 

em causa, no interior concelhio, encontra-se 

inserida na sub-região Entre Vouga e Mondego, aí 

indicada com potencial para a produção de 

material lenhoso como eucalipto, pinheiro e 

carvalho-alvarinho, e para a silvo-pastorícia, caça e 

pesca em águas interiores, numa perspectiva de 

complementaridade.  

                                                 
39 A Beira Litoral subdivide-se em 5 unidades de paisagem: Ria de Aveiro e Baixo Vouga, Pinhal Litoral Aveiro – Nazaré, Bairrada, Coimbra e Baixo Mondego 
e Beira Litoral: Leiria – Ourém – Soure. 

Figura 33 – Delimitação das Sub-Regiões homogéneas PROF no 
Concelho de Águeda (Fonte: DGRF, 2007) 
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5.2.2. Tendências de evolução sem plano 

 

Face à longa tradição industrial, o Concelho de Águeda apresentou no tempo um conjunto de problemas 

significativos do ponto de vista ambiental, ao nível da contaminação do solo, sobretudo no que aos efluentes e 

resíduos industriais diz respeito. Contudo, nos últimos anos tem-se assistido a uma tendência de melhoria a este 

nível, fruto também de melhoramentos introduzidos nas técnicas e métodos de tratamento e numa maior 

sensibilização e controlo por parte da Autarquia a este nível. Estas situações reflectiram-se também noutros 

campos, como a poluição atmosférica e ainda o ruído, onde se observa que, apesar das melhorias a que se tem 

vindo a assistir, persistem situações problemáticas, nomeadamente nos casos em que as unidades industriais se 

localizam no interior dos perímetros urbanos, sendo que, no caso de Águeda, tal é recorrente, dando origem a 

conflitos entre a população residente e as unidades industriais aí instaladas, com prejuízo para o bem-estar físico 

e psicológico destas populações. 

 

Aliás, é neste campo que a não execução do Parque Empresarial do Casarão poderá ser muito prejudicial, já que 

este permitirá a criação de condições para a deslocalização efectiva das unidades industriais/empresas das áreas 

urbanas para áreas devidamente adaptadas às necessidades das empresas, e com sistemas de controlo e 

tratamento de resíduos, que permitam uma efectiva melhoria ambiental no Concelho, com uma reflexão directa 

nos espaços urbanos e nas populações onde actualmente estas subsistem. A não execução do parque irá fazer 

prolongar esses problemas no tempo, com consequências não apenas para a população, mas também para as 

empresas que se verão condicionadas na sua expansão, com as óbvias consequências socio-económicas. 

 

Por outro lado, e do ponto de vista energético, assiste-se em paralelo a uma situação ambígua, com um aumento 

dos consumos energéticos, a par com uma maior sensibilização por parte dos intervenientes nesta matéria e com 

um papel cada vez mais activo do Município. Contudo, torna-se necessária a aplicação de medidas de 

ecoeficiência num número cada vez maior de empresas, o que, obviamente, ficará facilitado em espaços 

adequados e preparados para consumos energéticos reduzidos e com soluções comuns de ecoeficiência, 

conforme se prevê que o PEC venha a ter. A não execução de um projecto como este implicará uma maior 

demora na reconversão do tecido empresarial no caminho da eficiência energética e ambiental, uma vez que este 

terá uma acção directa sobre as empresas aí instaladas, e indirectas, do ponto de vista pedagógico, sobre 

aquelas que se situarão fora do parque.  

 



 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL FINAL 
 
 

 JULHO 2009 
 
 

72 

5.3. COESÃO SOCIAL 

 

A coesão social é um aspecto fundamental, no que se refere ao desenvolvimento dos territórios e das economias, 

sendo essencial perceber a importância do factor humano no âmbito das estratégias de desenvolvimento 

concelhio. É cada vez mais importante assegurar condições para um bem-estar e para um desenvolvimento 

humano equilibrado e para valorização do capital humano, numa perspectiva de uma sociedade equitativa e 

inovadora, que promova a iniciativa e a autonomia do indivíduo assim como das comunidades. Águeda oferece 

características muito especiais a este respeito, assegurando um conjunto de matrizes sociais vastas e um capital 

associativo de grande dimensão40, que apresentam um papel essencial na coerência e no funcionamento do 

território concelhio. 

 

No presente âmbito de avaliação, apresentam-se dados relativos à estrutura concelhia, nomeadamente no que diz 

respeito à qualificação dos recursos humanos, aspecto fundamental para a melhoria dos territórios e para a 

competitividade das empresas, ao emprego, essencial para garantir o bem-estar físico e psicológico das 

populações e para evitar situações de degradação social, e, às dinâmicas urbana e demográfica do Concelho41, 

factores importantes para a renovação da população e para a alteração das formas e dos padrões de vida. 

 

5.3.1. Situação actual 

 

QUALIFICAR OS RECURSOS HUMANOS 

 

“A qualificação do capital humano constitui um desafio fundamental para dotar a indústria de Águeda dos 

argumentos necessários para responder aos novos padrões competitivos” (CEIDET, 2001). Esta frase assume de 

forma resumida um dos principais paradigmas do Concelho e um dos seus maiores problemas: a carência de 

mão-de-obra qualificada. Tal situação é agravada pelo baixo nível de educação formal da mão-de-obra disponível, 

sentindo-se uma grande carência de pessoas qualificadas ao nível dos operários qualificados, mas também, e 

sobretudo, ao nível de quadros superiores, sendo que desde há longa data que o Concelho apresenta dificuldades 

em fixar estes quadros superiores, fruto da insuficiente atractividade da Cidade de Águeda, face a núcleos 

urbanos como Aveiro ou Coimbra. 

 

                                                 

40 É de realçar o facto de Águeda possuir mais de 207 associações das mais diversas índoles, o que mostra bem o cariz associativo do Concelho. 
41 Procurou-se caracterizar a população e respectivas dinâmicas das localidades circundantes ao Parque, tendo-se mencionado os dados relativos às 
freguesias envolventes (por falta de dados mais desagregados, que permitissem analisar lugar a lugar). 
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O problema da instrução/qualificação torna-se cada vez mais preocupante quanto maior as exigências e 

competitividade dos mercados nacionais e internacionais, agravada, tal como já referido anteriormente, pela 

actual conjectura económica. Esta questão fica ainda mais evidenciada pelo número de desempregados, e pela 

respectiva incapacidade que estes têm de enfrentar as condições (cada vez mais adversas e competitivas) do 

mercado de trabalho, isto é, de conseguir alcançar um segundo emprego, ao que se soma muitas vezes a idade 

avançada destes desempregados. 

 

Quadro 24 – Nível de ensino da população residente no Concelho de Águeda (2001) 
(Fonte: INE – Constat, O Concelho em Estatística – Agosto 2003) 
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Agadão 125 215 68 29 47 1 11 496 

Aguada de Baixo 226 712 268 187 189 5 112 1 699 

Aguada de Cima 503 1 514 753 439 472 12 259 3 952 

Águeda 1 335 3 943 1 310 1 424 1 927 100 1 318 11 357 

Barrô 240 876 309 258 208 10 139 2 040 

Belazaima do Chão 82 224 99 67 70 6 40 588 

Borralha 230 852 303 244 356 19 217 2 221 

Castanheira do Vouga 93 353 112 59 65 3 23 708 

Espinhel 324 1 215 450 308 348 12 142 2 799 

Fermentelos 402 1 219 565 343 399 9 211 3 148 

Lamas do Vouga 97 317 129 97 87 2 31 760 

Macieira de Alcôba 14 64 9 4 8 2 9 110 

Macinhata do Vouga 405 1 620 572 417 402 13 152 3 581 

Óis da Ribeira 65 326 116 93 78 2 42 722 

Préstimo 174 415 131 80 84 4 33 921 

Recardães 347 1 263 379 385 591 17 339 3 321 

Segadães 147 522 203 148 146 2 37 1 205 

Travassô 148 756 250 227 225 10 111 1 727 

Trofa 329 1 028 395 339 390 15 184 2 680 

Valongo do Vouga 611 2 120 869 542 563 9 292 5 006 

CONCELHO DE ÁGUEDA 5 897 19 554 7 290 5 690 6 655 253 3 702 49 041 
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CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSÕES 
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Agadão 165 1 1 8 10 8 49 29 35 24 0 

Aguada de Baixo 800 100 32 47 77 71 8 205 144 116 0 

Aguada de Cima 1997 189 95 131 165 168 19 546 444 234 6 

Águeda 5784 634 479 574 726 615 59 938 1170 569 20 

Barrô 1041 97 36 76 98 84 8 325 198 115 4 

Belazaima do Chão 264 21 10 19 25 21 16 61 56 34 1 

Borralha 1132 136 58 115 116 92 12 197 304 100 2 

Castanheira do Vouga 267 28 5 13 28 19 11 72 58 32 1 

Espinhel 1392 102 35 86 125 117 19 321 448 135 4 

Fermentelos 1448 117 69 112 126 130 29 481 212 167 5 

Lamas do Vouga 361 24 7 19 29 33 7 103 93 46 0 

Macieira de Alcôba 42 2 3 4 2 1 26 1 3 0 0 

Macinhata do Vouga 1580 98 34 114 133 146 42 479 355 178 1 

Óis da Ribeira 300 31 18 14 35 24 17 92 47 22 0 

Préstimo 369 28 9 24 35 41 47 65 76 44 0 

Recardães 1750 192 115 152 212 159 16 364 357 179 4 

Segadães 604 40 15 31 49 75 8 170 152 60 4 

Travassô 831 59 23 63 83 101 8 213 177 100 4 

Trofa 1336 108 45 109 145 155 23 329 278 144 0 

Valongo do Vouga 2422 170 63 170 228 254 63 600 559 303 12 

Concelho de Águeda 23885 2177 1152 1881 2447 2314 487 5591 5166 2602 68 

Legenda: 
     Classificação Nacional das Profissões: 
          Grupo 1 – Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas 
          Grupo 2 – Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas 
          Grupo 3 – Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 
          Grupo 4 – Pessoal Administrativo e S imilares 
          Grupo 5 – Pessoal dos Serviços e Similares 
          Grupo 6 – Agricultores e Trabalhadores Qualificados de Agricultura e Pescas 
          Grupo 7 – Operários, Artífices e Trabalhadores Similares 
          Grupo 8 – Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem 
          Grupo 9 – Trabalhadores Não Qualificados 
          Grupo 0 – Forças Armadas 

 

Conforme evidenciado no quadro 24, em 2001 o ensino atingido por mais de metade da população residente no 

Concelho de Águeda não ultrapassava o 1º ciclo do ensino básico, sendo que 12%  da população não detinha 

qualquer nível de ensino e 40% era detentora apenas do 1º ciclo. Importa realçar a reduzida percentagem de 

portadores de cursos médios, facto que começa agora a inverter-se em função da presença da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Águeda, que cada vez mais apresenta um papel activo ao nível da formação de quadros. 

Ainda assim, a prática recente deste tipo de cursos, associada à carência de tradição dos mesmos, repercute-se 

numa frequência ainda muito diminuta (média concelhia de 0,5%). Para além disso, atente-se no facto de a 

dinâmica das actividades económicas ser pouco exigente em qualificações, ao mesmo tempo que uma estrutura 

produtiva favorável à entrada precoce na vida activa contém em si mecanismos de depredação dos recursos 

humanos que importa inverter. 

 

Quadro 25 – População residente empregada no Concelho de Águeda, segundo os grupos de profissões, por 
freguesias (2001) (Fonte: INE – Constat, O Concelho em Estatística – Agosto 2003) 
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Numa análise em termos gerais, é possível proceder a uma divisão dos grupos de profissões considerados pela CNP – 

Classificação Nacional das Profissões (quadro 25) agrupando, por um lado, os quadros superiores, os técnicos e o 

pessoal administrativo e dos serviços (Grupo 1 a 5) e, por outro, os agricultores, os operários qualificados e não 

qualificados e as forças armadas (Grupo 6 a 0). Deste modo, no ano 2001, 42% da população empregada encontrava-

se afecta ao primeiro grupo, enquanto a restante parcela (58%) figurava no segundo, o que evidencia a extrema 

necessidade de habilitar os recursos humanos aguedenses como forma de aperfeiçoar o desempenho do tecido 

produtivo local e das respectivas dinâmicas. Entende-se assim, claramente, a elevada dependência que o Concelho 

tem, em termos de sectores de empregabilidade, no sector secundário de actividades económicas, isto é, na sua 

indústria transformadora, para além dos serviços públicos de administração, saúde e educação. 

 

Para além disso, a condição de procura de emprego da população residente desempregada, em 2001, reflectia 

um agravamento da situação do mercado de trabalho, uma vez que 82%  dos desempregados encontrava-se em 

situação de procura de novo emprego, enquanto a restante parcela procurava o primeiro emprego, relevando para 

o esgotamento do modelo de desenvolvimento do tecido produtivo local, tal como já mencionado no capítulo 

referente ao factor de avaliação – Desenvolvimento Económico e Tecnológico. 

   

CRIAR EMPREGO 

 

O abrandamento económico é uma realidade que não se confina à escala nacional e que tem vindo a repercutir-se 

cada vez mais sobre escalas territoriais inferiores, nomeadamente ao nível do desemprego. De acordo com os dados 

do INE, os números do emprego têm vindo a cair em Portugal, realidade também extensível à Região Centro e ao 

Concelho (figura 34). 
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Figura 34 – Taxa de desemprego (1991-2001) 
(Fonte: INE – XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População – Censos 1991 e 2001) 
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Ainda assim, em 2001, verificava-se no Concelho uma posição muito próxima de uma situação de pleno emprego, 

embora com desequilíbrios sérios no mercado de trabalho. Deste modo, a taxa de desemprego em Águeda (2,9% , 

em 2001) era inferior à nacional, bem como da média da Região Centro. 

 

Contudo, Águeda, comparativamente às restantes escalas territoriais de análise, foi o Concelho que registou uma 

maior variação relativa da taxa de desemprego, motivada pelo facto de este ser um Município habituado a registar 

valores mínimos em termos de volume de desempregados, o que provoca um agravamento das consequências de 

um fenómeno generalizado de aumento do desemprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 35 – Taxa de desemprego por freguesia do Concelho de Águeda (1991-2001) 
(Fonte: INE – XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População – Censos 1991 e 2001) 

 

As freguesias situadas no núcleo central do Concelho eram as que apresentavam as mais elevadas taxas de 

desemprego (figura 35), porque eram também as que concentravam o maior número de empregos. Pelo contrário, 

as freguesias limítrofes, pelo reduzido volume de emprego que albergam, eram detentoras de baixas taxas de 

desemprego, constituindo excepção a esta característica a freguesia de Macieira de Alcôba, cuja situação 

geográfica tende a condicionar a mobilidade dos respectivos habitantes. 
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Figura 36 – Taxa de desemprego por freguesia do Concelho de Águeda (2001) 
(Fonte: INE – XIV Recenseamento Geral da População – Censos 2001) 

 

Em 2001, aproximadamente metade do desemprego aguedense (47,6% ) encontrava representatividade na 

indústria transformadora, uma vez que este sector era também aquele que congregava a maior proporção de 

população residente empregada (quadro 26).  

 

Quadro 26 – Desemprego por sector de actividade económica (2001) 
(Fonte: INE – XIV Recenseamento Geral da População – Censos 2001) 

 

SECÇÃO CAE-REV.2 VALOR ABSOLUTO % 

A – Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura 26 4,45 

B – Pesca 1 0,17 

C – Indústria Extractiva 0 0 

D – Indústria Transformadora 278 47,6 

E – Electricidade, Água e Gás 0 0 

F – Construção 59 10,1 

G – Comércio por Grosso e a Retalho; Reparação de Veículos Automóveis 78 13,36 

H – Alojamento e Restauração 27 4,62 

I – Transportes, Armazenagem e Comunicações 10 1,71 

J – Actividades Financeiras 1 0,17 

K – Imobiliária, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas 37 6,34 

L a Q – Adm. Pública, Defesa, Segurança Social, Educação, Saúde e Out. Activ. de Serviços 67 11,47 

Total 584 100 
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As convulsões do emprego local merecem o estabelecimento de uma relação com a dinâmica e os mecanismos de 

industrialização de Águeda. Por um lado, “a indústria metalomecânica (bicicletas e motorizadas, ferragens, mobiliário 

metálico e serviços complementares) constitui o núcleo estruturante do sistema local e, por outro, é forte a presença de 

outros sectores que, sendo alheios a esta dinâmica, são contudo muito expressivos do ponto de vista do emprego” 

(Reis, 1996). Como é possível verificar a partir do quadro 26, em 2001 o fenómeno do desemprego em Águeda era 

representado de forma relevante por sectores que não estiveram na base do seu desenvolvimento nas últimas décadas, 

embora sejam significativos pelo emprego que concentram, como a agricultura, construção, comércio e determinados 

serviços. Na verdade, fica uma vez mais patente a questão do desemprego e a necessidade da qualificação dos 

recursos humanos, dado que os grupos mais afectados por este fenómeno são constituídos por trabalhadores não 

qualificados e empregados de escritório (quadro 27), basicamente do sexo feminino. 

 

Quadro 27 – População desempregada segundo a profissão e o sexo (2003) 
(Fonte: Plano de Desenvolvimento Social – Divisão de Acção Social, Educação e Juventude – CMA) 

 

HABILITAÇÕES HOMENS MULHERES HM ESTRUTURA (%) 

Quadros Superiores da Administração Pública 0 1 1 0,08 

Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas 7 4 11 0,86 

Especialistas das Ciências Físicas, Matemáticas e Engenharia 11 6 17 1,33 

Especialistas das Ciências da Vida, Profissionais de Saúde 1 4 5 0,39 

Docentes – Secundário, Superior e Profissões Similares 5 11 16 1,25 

Outros Especialistas – Intelectuais e Científicos 8 14 22 1,72 

Técnicos Nível Intermédio – Física, Química, Engenharia 20 15 35 2,73 

Profissionais Nível Intermédio – Vida e Saúde 0 2 2 0,16 

Profissionais Nível Intermédio – Ensino 0 2 2 0,16 

Outros Técnicos e Profissionais Nível Intermédio 48 19 67 5,23 

Empregados de Escritório 39 111 150 11,72 

Empregados – Recepção, Caixas, Bilheteiras e Similares 1 16 17 1,33 

Pessoal – Serviços de Protecção e Segurança 10 72 82 6,41 

Manequins, Vendedores e Demonstradores 5 48 53 4,14 

Trabalhadores Qualificados – Agricultura e Pesca 1 6 7 0,55 

Operários e Trabalhadores Qualificados – Extracção e Construção Civil 21 5 26 2,03 

Trabalhadores – Metalurgia, Metalomecânica e Similares 60 6 66 5,16 

Mec. Prec. Oleiros, Vidreiros, Artes Gráficas 1 20 21 1,64 

Outros Operários e Trabalhadores Similares 7 21 28 2,19 

Operadores – Instalações Fixas e Similares 13 2 15 1,17 

Operadores – Máquinas e Trabalhos de Montagem 30 110 140 10,94 

Condutor – Veículos e Equipamentos Móveis 39 1 40 3,13 

Trabalhadores Não Qualificados – Serviços e Comércio 20 57 77 6,02 

Trabalhadores Não Qualificados – Minas e Construção Civil 94 286 380 29,69 

TOTAL 441 839 1 280 100 

 



 
 
 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 
 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL FINAL 
 
 

 JULHO 2009 
 
 

79 

ESBATIMENTO DE ASSIMETRIAS 

 

O Município de Águeda é o maior do distrito de Aveiro, e tem uma densidade populacional de aproximadamente 146 

hab/km2. Observando a mancha urbana do Concelho na figura 37, constata-se uma maior densidade na faixa 

mais litoral em detrimento da zona serrana, mais interior, evidenciando a preferência pelas freguesias 

localizadas nesta faixa (quadro 38). A zona com maior ocupação construtiva do Concelho encontra-se 

afecta, essencialmente, à metade poente do mesmo, sendo a sua distribuição no território fortemente 

condicionada por factores biofísicos como a rede hídrica e topografia associada, bem como por factores 

socio-económicos, nomeadamente distribuição industrial (consequente oferta de emprego), acessibilidades, 

equipamentos, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37 — Mancha urbana existente em 2001 – a vermelho, delimita-se a área de influência por proximidade ao PEC 

 

Realizada uma análise relativa à evolução da população e áreas afectas à mancha urbana (quadro 28), 

verifica-se que Aguada de Cima demonstra ter sofrido uma maior dinâmica em termos populacionais e 

construtivos. Denota-se ainda que a ocupação do perímetro urbano definido no PDM de Águeda de 1995, 
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enquanto espaço urbano, central e urbanizável das mesmas freguesias e, em 2001, revelam que a freguesia 

que menos evolui dentro dos perímetros urbanos foi Castanheira do Vouga. Genericamente, e em termos de 

dinâmica territorial, salientam-se as freguesias de Águeda, Aguada de Cima e Recardães como as que 

apresentam simultaneamente aumentos significativos da mancha urbana, de fogos ou edifícios, de 

população e que possuem uma significativa percentagem de perímetro urbano efectivamente urbano. 

 

Quadro 28 – Variação da População, Fogos, Edifícios e Mancha Urbana entre 1970 e 2001 
(Fonte: INE - dados população, fogos e edifícios; CMA - quantificação das manchas urbanas de 1970 e 2000) 

 

VARIAÇÃO (%) 

1970-1991 1991-2001 1991-2001 
FREGUESIAS 

Pop. 
Mancha 
urbana 
(ha) 

Pop. Fogos Edifícios 
Mancha 
urbana 
(ha) 

Pop. 
Mancha 
urbana 
(ha) 

% DO PU1 

PDM 1995 
OCUPADO EM 
2001 (HA) 

Agadão -14 71 -16 -1 -3 83 -27 214 17 

Aguada de Baixo 4 245 10 24 21 30 14 350 51 

Aguada de Cima 17 202 33 55 33 36 55 310 30 

Águeda 9 140 16 37 23 42 27 240 40 

Barrô 20 247 19 19 17 36 43 374 46 

Belazaima do Chão -3 180 -1 -6 -6 29 -4 260 30 

Borralha * 267 11 23 25 32 * 383 48 

Castanheira do Vouga -7 125 10 3 2 56 3 250 9 

Espinhel 16 113 6 23 20 47 23 213 36 

Fermentelos 32 24 9 20 13 31 44 62 54 

Lamas do Vouga 22 50 -10 8 6 87 9 180 40 

Macieira de Alcôba -30 267 -33 18 17 18 -53 333 22 

Macinhata do Vouga 17 186 1 18 14 41 18 302 31 

Óis da Ribeira 55 46 -13 10 7 53 35 123 41 

Préstimo -13 211 2 11 12 54 -12 378 16 

Recardães 43 207 21 41 31 70 73 421 37 

Segadães 0 167 33 65 49 38 33 267 24 

Travassô 32 93 13 25 31 46 50 182 37 

Trofa 198 20 9 26 11 54 30 86 32 

Valongo do Vouga 17 84 5 15 11 60 24 195 32 

Concelho de Águeda 21 128 11 27 19 44 34 229 34 

Legenda:  
      * Provenientes da freguesia de Águeda 
     1 PU = Espaço urbano, central e urbanizável 
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Ainda no que diz respeito à dinâmica construtiva, e segundo dados do INE, em 2001 existem no Concelho 16 688 

edifícios, verificando-se um acréscimo de 18,9 % , relativamente a 1991 (quadro 29). Este crescimento concelhio 

projecta-se para todas as freguesias em geral, excepção feita às freguesias de Agadão e Belazaima do Chão, que 

apresentam um decréscimo no número de edifícios. Os maiores acréscimos de edifícios, quando se fala em 

termos relativos, ocorrem nas freguesias de Segadães e Aguada de Cima, com 49,4%  e 32,9% respectivamente, 

embora os maiores aumentos em termos absolutos, se tenham verificado, na freguesia de Águeda, com um 

aumento de 624 edifícios no mesmo período. 

 

Quadro 29 – Evolução das características gerais do parque habitacional de Águeda (Fonte: INE, Censos 1991-2001) 
 

 EDIFÍCIOS 1991 EDIFÍCIOS 2001 VAR. VAR.
% 

ALOJAMENTOS 
1991 

ALOJAMENTOS 
2001 VAR. VAR.% 

Agadão 202 196 -6 -3,0 202 199 -3,0 -1,5 

Aguada Baixo 457 554 97 21,2 478 594 116 24,3 

Aguada Cima 992 1 318 326 32,9 1 014 1 570 556 54,8 

Águeda 2 668 3 292 624 23,4 3 784 5 171 1 387 36,7 

Barrô 607 710 103 17,0 623 742 119 19,1 

Belazaima do Chão 240 226 -14 -5,8 242 228 -14 -5,8 

Borralha 619 771 152 24,6 681 838 157 23,1 

Castanheira do Vouga 266 270 4 1,5 266 273 7 2,6 

Espinhel 822 989 167 20,3 835 1 031 196 23,5 

Fermentelos 1 003 1 135 132 13,2 1 030 1 236 206 20,0 

Lamas do Vouga 271 288 17 6,3 283 306 23 8,1 

Macieira de Alcôba 76 89 13 17,1 76 90 14 18,4 

Macinhata do Vouga 1 319 1 500 181 13,7 1 332 1 576 244 18,3 

Óis da Ribeira 243 260 17 7,0 251 275 24 9,6 

Préstimo 362 405 43 11,9 367 407 40 10,9 

Recardães 795 1 042 247 31,1 876 1 231 355 40,5 

Segadães 269 402 133 49,4 270 446 176 65,2 

Travassô 484 636 152 31,4 526 659 133 25,3 

Trofa 797 882 85 10,7 836 1 051 215 25,7 

Valongo Vouga 1 548 1 723 175 11,3 1 592 1 835 243 15,3 

CONCELHO  14 040 16 688 2 648 18,9 15 564 19 758 4 194 26,9 
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Figura 38 – Distribuição geográfica dos equipamentos de saúde 
do Concelho de Águeda 

Figura 39 – Distribuição geográfica dos equipamentos de 
educação do Concelho de Águeda 

Figura 40 – Distribuição geográfica dos equipamentos de 
segurança social do Concelho de Águeda 

Figura 41 – Distribuição geográfica dos equipamentos de desporto 
do Concelho de Águeda 

No que diz respeito aos equipamentos e serviços disponíveis para a população, importa referir que “surgem como 

elementos âncora de um desenvolvimento urbano de qualidade, de e para os cidadãos, pelo que a optimização 

dos mesmos e o seu correcto dimensionamento são aspectos fundamentais a ter em conta rumo a um futuro mais 

equilibrado, urbanisticamente e socialmente mais estruturado” (Estudo de Equipamentos, integrante do processo 

de Revisão do PDM de Águeda, 2007). No presente relatório não se irão pormenorizar todos os equipamentos e 

serviços disponíveis para a população; contudo, sistematizam-se algumas das conclusões aferidas a nível 

concelhio, como as necessidades ao nível da insuficiência de equipamentos de apoio à infância, insuficiência de 

equipamentos de apoio à terceira idade e a necessidade de melhoria de pavilhões desportivos cobertos, sendo 

que na área interior do Concelho o número e tipologia de equipamentos são mais reduzidos. 
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Figura 44 – Distribuição geográfica dos equipamentos dos correios 
do Concelho de Águeda 

Figura 45 – Distribuição geográfica dos equipamentos de culto do 
Concelho de Águeda 

Figura 42 – Distribuição geográfica dos equipamentos de 
administração do Concelho de Águeda 

Figura 43 – Distribuição geográfica dos cemitérios do Concelho de 
Águeda 
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Figura 46 – Distribuição geográfica dos equipamentos de cultura e 
recreio do Concelho de Águeda 

Figura 47 – Distribuição geográfica dos equipamentos de 
segurança pública e protecção civil do Concelho de Águeda 

Figura 48 – Distribuição geográfica dos equipamentos de 
transportes do Concelho de Águeda 

Figura 49 – Distribuição geográfica dos equipamentos de recreio e 
lazer do Concelho de Águeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pormenorizando para a envolvente ao PEC (figura 50), verifica-se que as áreas urbanas próximas são ainda 

relativamente reduzidas, embora apresentem espaços livres dentro do perímetro urbano consideráveis, que 

poderão albergar um aumento edificatório no futuro sem uma grande expansão dos perímetros das mesmas. 

Assim, as áreas urbanas mais susceptíveis de sofrer uma maior influência pela actividade do parque serão 

Aguada de Cima (lugares de S. Martinho e Vale Grande), Borralha (lugar do Candam) e Castanheira do 

Vouga (lugares de Falgarosa e Redonda), considerando-se ainda Belazaima do Chão (lugares de Alvarim, 

Póvoa de Vale do Trigo, Póvoa de Baixo e Belazaima do Chão - estas últimas devido à via de ligação 
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facilitadora da sua conexão em termos de circulação viária). Contudo, a este nível, o impacto do parque far-

se-á sentir em todo o Concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 — Mancha urbana existente em 2001, em torno da área de implantação do PEC 

 

Em termos de equipamentos, verifica-se que a área envolvente ao parque apresenta dois de grande 

dimensão, já anteriormente referenciados: o Aeródromo e o Crossódromo. Relativamente às restantes 

tipologias de equipamentos, estas são escassas, o que se entende pelo facto de o parque assumir uma 

posição de charneira relativamente à zona interior do Concelho, a qual se encontra menos dotada de 

equipamentos colectivos de apoio à população. 

 

Quanto à dinâmica demográfica do Concelho de Águeda, e no que se refere à distribuição da população por grupo 

etário, verifica-se que esta segue o exemplo do país. Assim, ao analisar a pirâmide etária do Concelho para os 

anos de 1991-2001 (figura 51), constata-se um duplo envelhecimento da população, uma vez que se verifica uma 

diminuição da população nas faixas etárias correspondentes às crianças e jovens e um aumento daquelas que 

representam os idosos. Existe ainda um acréscimo da população nas faixas etárias acima da faixa dos 25 aos 29 

anos, o que significa que a população activa também aumentou de 1991 para 2001. 
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Figura 51 – Pirâmide Etária do Concelho de Águeda 1991-2001 (Fonte: Adaptado de INE Censos 1991 e 2001) 

 

Sobre a estrutura etária da população segundo grupos etários de maior dimensão (quadro 30), verificou-se uma 

diminuição significativa no escalão dos 0 aos 14 anos, em parte devido à diminuição da taxa de natalidade no 

Concelho. Este decréscimo revela-se preocupante a dois níveis: primeiro, pelo assegurar a capacidade de 

substituição das gerações1; segundo, porque começa a criar dificuldades na programação de equipamentos.  

 

Por outro lado, no grupo etário com mais de 65 anos, excepcionando a freguesia de Macieira de Alcôba (neste 

caso, como a amostra é reduzida, os valores são enganadores, uma vez que apesar de ter diminuído o valor 

referente aos residentes com mais de 65 anos, regista-se uma diminuição significativa em todas as outras faixas 

etárias, o que evidencia um envelhecimento acentuado da população), todas as restantes apresentam um 

crescimento considerável (figura 51). 

 

 

 

 

 

                                                 

1 A relação de substituição é a capacidade que uma geração tem para substituir a outra. É a relação entre a população com idades entre os 15 e os 39 anos 
e a população entre os 40 e os 64. Quando o valor da relação de substituição é maior que 4, a renovação das gerações está assegurada, entre 4 e 1 a 
situação é intermédia, ou seja, pode haver uma maior ou uma menor renovação mas, se por acaso o valor for inferior a 1, significa que já que não há uma 
renovação das gerações, caminhando-se assim para um envelhecimento. 
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Quadro 30 – Distribuição da população por grupo etário (Fonte: INE, Censos 2001) 
 

FAIXAS ETÁRIAS 
FREGUESIAS 

0-14 15-24 25-64 65 ou + Total 

Agadão 57 69 243 127 496 

Aguada de Baixo 304 239 906 250 1699 

Aguada de Cima 636 629 2 141 546 3952 

Águeda 1 821 1 644 6216 1 676 11 357 

Barrô 343 320 1117 260 2040 

Belazaima do Chão 72 79 306 131 588 

Borralha 351 349 1 203 318 2 221 

Castanheira do Vouga 117 86 366 139 708 

Espinhel 473 403 1 509 414 2 799 

Fermentelos 479 460 1 639 570 3 148 

Lamas do Vouga 122 118 400 120 760 

Macieira de Alcôba 4 6 56 44 110 

Macinhata do Vouga 566 500 1 891 624 3 581 

Óis da Ribeira 114 98 384 126 722 

Préstimo 138 112 449 222 921 

Recardães 519 533 1 870 399 3 321 

Segadães 209 196 656 144 1 205 

Travassô 261 262 893 311 1 727 

Trofa 409 405 1 475 391 2 680 

Valongo do Vouga 794 692 2 753 767 5 006 

CONCELHO 7 789 7 200 26 473 7 579 49 041 

 
 

Obviamente que as variações na evolução dos grupos etários, ao longo destas últimas décadas, têm várias 

implicações, desde a já referida incapacidade de substituição de gerações, passando pela falta de população 

activa para dar resposta aos índices de dependência, até à capacidade da própria sociedade responder às 

necessidades dos mais envelhecidos. Da análise efectuada à distribuição da população por grupo etário, verifica-

se que o duplo envelhecimento resulta essencialmente de dois aspectos: do aumento da esperança de vida (o 

que se reflecte no aumento dos residentes com mais de 65 anos), e da diminuição dos grupos etários até aos 15 

anos, devido à diminuição da taxa de natalidade, fenómeno este que, aliás, não é exclusivo do Concelho, sendo 

um aspecto que se tem vindo a consolidar em Portugal, assim como em toda a Europa. Por outro lado, o facto dos 
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Figura 52 – Variação da população em efectivos, por grupo etário 1991-2001 (Adaptado do INE) 
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jovens constituírem família cada vez mais tarde, por motivos económicos ou pelo aumento do número de anos de 

estudo, é um aspecto que tem cada vez maior influência na diminuição da taxa de natalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando analisada a variação da população à escala das freguesias (figura 52), observa-se a diminuição do 

número de efectivos, (que ocorre em todos os grupos etários no caso de Macieira de Alcôba), sem que as taxas 

de mortalidade no Concelho tenham aumentado2. Cumulativamente, é preocupante o conjunto de freguesias que 

perdem população nos grupos etários mais jovens, e que vêem aumentar o escalão com mais de 65 anos, em 

particular nas freguesias mais interiores, onde esta ocorrência tem maior expressão.  

 

Relativamente ao PEC, este situa-se em freguesias que apresentam, regra genérica, uma tendência populacional 

negativa, como é o caso de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e da Borralha, embora o mesmo não 

suceda com a freguesia de Aguada de Cima, a qual regista valores de variação positiva em todas as classes 

etárias, fruto de apresentar uma dinâmica muito específica, em termos populacionais e urbanos. 

 

                                                 

2 Importa referir que apenas foi possível analisar a taxa de mortalidade para o Concelho, não tendo sido possível analisar os dados por freguesia, o que 
poderá explicar, em parte, o sucedido em relação a Macieira de Alcôba, já que é estranho o facto de ter diminuído a faixa com mais de 65 anos, face ao 
envelhecimento geral da população. 
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5.3.2. Tendências de evolução sem plano 

 

Tendo em conta as tendências locais e nacionais em termos demográficos, e face à crise internacional e à 

recessão que se tem vindo a verificar, observa-se que a tendência do Concelho será, a médio prazo, de 

envelhecimento populacional, facto que é sustentado pelas projecções demográficas para o horizonte de 2020 

para o Concelho (quadro 31), sendo que apenas a entrada de população vinda de outros concelhos em busca de 

melhores condições de emprego e de vida pode reverter este efeito. 

 

Quadro 31 – Projecções demográficas por grupo etário para 2010 e 2020 
 

2001 2010 2020 
 

HM HM H M HM H M 

[0-5[ 2 469 1 858 966 892 1 091 567 524 

[5-10[ 2 531 2 313 1 185 1 128 1 398 717 681 

[10-15[ 2 789 2 443 1 204 1 239 1 819 929 890 

[15-20[ 3 519 2 514 1 261 1 254 2 297 1 171 1 125 

[20-25[ 3 681 2 766 1 394 1 372 2 418 1 184 1 234 

[25-30[ 3 831 3 484 1 788 1 695 2 483 1 238 1 245 

[30-35[ 3 615 3 636 1 758 1 878 2 730 1 365 1 365 

[35-40[ 3 740  3 788 1 909 1 879 3 445 1 754 1 691 

[40-45[ 3 444 3 572 1 746 1 826 3 601 1 731 1 870 

[45-50[ 3 479 3 675 1 781 1 894 3 738 1 877 1 861 

[50-55[ 3 144 3 355 1 680 1 675 3 477 1 705 1 772 

[55-60[ 2 743 3 326 1 621 1 705 3 487 1 690 1 797 

[60-65[ 2 477 2 932 1 392 1 540 3 106 1 527 1 579 

[65-70[ 2 443 2 493 1 160 1 333 3 009 1 431 1 578 

>70 5 136 6 269 2 533 3 736 7 279 2 813 4 466 

TOTAL 49 041 48 426 23 379 25 047 45 377 21 701 23 678 

 

Por outro lado, prevê-se que os valores do desemprego continuem a aumentar ligeiramente no Concelho, o que 

terá um efeito significativo, sobretudo face ao peso do desemprego industrial no mesmo, embora a par com este 

fenómeno, e fruto da presença da ESTGA, se preveja um ligeiro aumento da qualificação da população ao nível 

superior, embora sem uma perspectiva clara na sua fixação no Concelho, devido a razões de empregabilidade ou 

a razões de atractividade, com incidência clara nas freguesias mais interiores do Município. 
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Quanto ao esbatimento de assimetrias, verifica-se que, em termos de equipamentos disponíveis à população, 

existirá uma ligeira tendência de evolução para suprir as necessidades, mas sobretudo na zona mais litoral e 

urbana do Concelho, já que o decréscimo populacional do interior empurrará para um custo superior de 

sustentação dos equipamentos e que terá que ser tido em conta na sua execução. 

 

Desta forma, o cenário de não implementação do PEC implicará, necessariamente, uma perda de competitividade 

revertida numa perda de empregos, fruto das empresas a instalar no parque e, consequentemente, no 

mantimento da tendência de crescimento do mesmo. Simultaneamente, abrandará a evolução e dinâmica 

edificatória do Concelho, sendo que se poderá verificar uma acentuação das assimetrias territoriais, com uma 

tendência negativa nos padrões de distribuição e investimento nas zonas mais interiores, face à perda de 

população que, sem a execução do parque, será mais acentuada, o que, consequentemente, terá reflexos no 

investimento público. 

 

 

5.4. ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Águeda, embora sendo uma pequena cidade do litoral do país, sofreu também consequências da pressão 

urbanística que se fez sentir no último quarto de século. Só no último decénio, o número de alojamentos para o 

Concelho cresceu 19%, referentes a uma variação de 27% no número de edifícios. A cada três dias nascem dois 

novos edifícios no Concelho3, o que traduz um rápido crescimento urbanístico, com fortes implicações para a 

Autarquia, principal elemento organizador do território e das valências nele existentes.  

 

Tal como no resto do país, também o desenvolvimento urbano concelhio se foi realizando, sobretudo no último 

século, através de um povoamento linear, ao longo das estradas nacionais e municipais (embora partindo, de 

início, de pequenos aglomerados distribuídos pelo território). O povoamento, contudo, foi-se alterando, e os 

espaços intersticiais no interior dos quarteirões, até certa altura vazios, começaram também eles a registar 

ocupações, nem sempre devidamente articuladas com a envolvente, e apoiadas numa lógica fundiária cujos 

padrões se alteraram. Em alguns casos, esta alteração das formas organizacionais presentes no território 

conduziram a uma perda de urbanidade4, consequência de uma desqualificação dos espaços urbanos e, 

inevitavelmente, das vivências destes. Esta situação, bem visível ao longo de todo o Concelho de Águeda, é 

                                                 

3 Boletim Municipal, 2001, pág. 27. 
4 CEIDET, 2001, pág. 7. 
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agravada ainda por uma característica muito particular, a enorme pressão industrial que Águeda sentiu no século 

XX, e que se traduziu num crescimento difuso de unidades industriais por todo o Concelho, provocando um 

elevado grau de dispersão e de desordenamento industrial5, que conduziu a problemas de promiscuidade entre a 

função industrial e a residencial, de vizinhança e ambientais. 

 

Actualmente, o Concelho continua a assumir-se como um importante pólo industrial, mas regista problemas 

significativos ao nível da especulação fundiária, a qual tem tido impactos de relevo, não apenas no ordenamento 

territorial, mas também em termos socio-económicos, com uma cada vez maior perda de investimentos e com uma 

fuga das empresas do Concelho para outros vizinhos, que tiveram uma política de solos mais activa. 

 

5.4.1. Situação actual 

 

POLÍTICA DE SOLOS 

 

A questão do custo elevado do solo tem sido um aspecto fundamental para o abandono de algumas das 

empresas de Águeda para outros concelhos limítrofes, onde o solo industrial (normalmente, de índole municipal) 

apresenta menor custo. Já o Plano Estratégico de Águeda referia, em 2001, que “o elevado custo dos terrenos, a 

alteração sofrida pela estrutura rodoviária principal da região, as dificuldades burocráticas do licenciamento 

industrial, a (falta) de elegibilidade em relação a fundos de apoio ao investimento e a percepção de um 

relativamente mais alto custo da mão-de-obra são problemas frequentemente levantados para explicar a fuga de 

investimentos industriais e mesmo de empresas de Águeda para zonas industriais infra-estruturadas existentes 

em concelhos vizinhos (Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro, Anadia e Oliveira de Frades)” (CEIDET, 2001).  

 

Verifica-se que, efectivamente, os valores de venda dos terrenos inseridos nos perímetros industriais consignados 

no PDM são excessivos, situando-se, em média, entre 40 e 100 €/m2 para os diferentes espaços industriais do 

Concelho, sendo que muitos destes terrenos não se encontram infra-estruturados ou apresentam uma infra-

estruturação deficiente. Quando comparados estes valores para os espaços de acolhimento empresarial/zonas 

industriais dos concelhos vizinhos, observam-se grandes discrepâncias, já que os valores nestes para lotes de 

terreno industrial infra-estruturado rondam entre os 25 e os 27 €/m2 (exemplos de Oliveira do Bairro e Albergaria-

a-Velha), o que significa que, em média, os terrenos industriais de Águeda apresentam valores entre 60 a 200% 

mais caros, algo que torna impraticável a vinda de novo investimento para o Concelho, ou a deslocalização das 

                                                 
5 CEIDET, 2001, pág. 24. 
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inúmeras indústrias situadas em espaço urbano para as áreas industriais, com todos os impactos que tal provoca 

do ponto de vista socio-económico, mas também do ponto de vista ambiental. 

 

Esta situação tem-se apresentado como um dos maiores obstáculos a um verdadeiro ordenamento no Município, 

com uma proliferação significativa de indústrias em áreas residenciais que aí surgiram aquando do seu início de 

laboração há algumas décadas atrás, e que hoje não apresentam capacidade financeira para sair desses espaços 

para as áreas destinadas a acolhê-las. 

 

Esta situação tem igualmente conduzido a que os espaços industriais existentes não estejam ainda na sua 

totalidade ocupados, não pelo facto de não existir procura para os mesmos, mas pelo facto de, efectivamente, 

essa procura ser travada pelos elevados custos existentes. Em média, a taxa de ocupação dos espaços do 

Concelho ronda entre 50 a 60% , sendo muito difícil a ocupação das áreas sobrantes pelas questões já apontadas, 

mas também por outras ligadas à topografia dos locais, às acessibilidades e às infra-estruturas inexistentes. 

 

Aliás, esta mesma situação reflecte-se no que diz respeito à habitação6 em Águeda, verificando-se que os valores 

de custo/m2 de habitação multifamiliar das freguesias de Águeda, Recardães, Travassô, Trofa e Valongo do 

Vouga são superiores, por exemplo, aos praticados em qualquer freguesia do Concelho de Oliveira do Bairro, 

incluindo a sede de Concelho, e sede de Concelho de Anadia. Relativamente a habitação unifamiliar, as 

circunstâncias são semelhantes. As freguesias do Município com preços mais elevados são Águeda, Barrô, 

Borralha, Trofa, Fermentelos e Segadães, com valores entre os 760 e os 840 €/m2. Estas freguesias são 

precedidas das de Aguada de Baixo, Recardães e Valongo do Vouga, com valores ainda relativamente elevados, 

que rondam os 700 €/m2. Nestas freguesias praticam-se preços, regra geral, superiores aos praticados nas 

restantes freguesias dos concelhos vizinhos analisados (Albergaria-a-Velha, Arcos (Anadia), Oliveira do Bairro e 

Oiã), à excepção de Aveiro. Assim, e nos casos em que foi possível averiguar preços por áreas centrais das 

freguesias, verifica-se que em Águeda centro se praticam preços superiores aos dos das restantes áreas centrais 

dos restantes concelhos.  

 

                                                 

6 Para avaliar o custo de habitação nova, quer de apartamentos quer de moradias, e de terrenos urbanos (com aptidão construtiva), consultaram-se cerca de 
33 imobiliárias, recolhendo-se o preço de 980 apartamentos, 688 moradias e 801 terrenos. Estes dados foram somente recolhidos para os concelhos de 
Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia e Oliveira do Bairro por serem os concelhos com um nível de competitividade mais directa, evidenciado pelos dados 
analisados de: volume de fogos colocados anualmente no mercado imobiliário, dimensão dos edifícios (fogos por pavimento) e tipologia de fogo concluídos 
anualmente. Estes concelhos são, também, aqueles que têm maior relação com o de Águeda, em termos de fluxos pendulares regulares por motivo de 
trabalho ou estudo. Foram igualmente introduzidos os dados relativos ao concelho de Aveiro, um concelho de escala superior ao de Águeda, como termo de 
comparação. 
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Observando o custo do solo por m2, constata-se que o preço de terreno na freguesia de Águeda é inferior ao das 

freguesias de Arcos (Anadia), Anadia, Oliveira do Bairro e Angeja (pela sua proximidade à cidade e concelho de 

Aveiro) e superior ao de Albergaria-a-Velha. Contudo, nas áreas mais centrais da freguesia de Águeda, os 

terrenos atingem preços na ordem dos 331 €/m2, de onde se pode subentender que em Águeda se praticam 

preços mais elevados que os praticados nas sedes dos restantes concelhos. 

 

Quadro 32 – Preço de venda de habitação nova – apartamentos, por m2 de construção, por freguesias do Concelho de 
Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga por tipologia  

(Fonte: páginas electrónicas de imobiliárias) 
 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Geral

 - 704,98 632,69 551,15  -  -  - 641,70
 - 688,30 714,51 585,67  -  -  - 700,89

Geral 674,51 951,98 907,06 853,08 649,12 632,33  - 888,06

Águeda centro  - 1006,39 1000,33 966,81  -  -  - 991,18
Águeda periferia 674,51 589,19 642,80 633,28 649,12 632,33  - 642,25

 - 630,87 737,01 850,73  -  -  - 746,11
 - 750,93 712,24 561,69  -  -  - 663,14
 -  - 735,31 706,48  -  -  - 735,31

 - 911,90 866,06 809,45  -  -  - 851,03
 -  - 562,20  -  -  -  - 562,20
 -  - 1094,28 883,64  -  -  - 925,77

 - 754,68 791,77 849,24 536,25  -  - 776,27
Valongo do Vouga  - 877,62 856,32 754,64  -  -  - 851,78

 -  -  -  -  -  -  - 0,00

1192,92 1285,45 901,17 876,44  -  -  - 935,64

 -  -  -  -  -  -  -  -

 - 762,63 707,99 760,09  -  -  - 729,81
 -  -  - 876,49  -  -  - 876,49
 -  - 1273,84  -  -  -  - 1273,84

 -  - 742,32 642,20  -  -  - 675,57
 -  -  - 675,50  -  -  - 675,50
 - 821,15 659,81 647,78  -  -  - 685,84

 -  - 742,32  -  -  -  - 742,32
 -  -  -  -  -  -  -  -
 - 1484,79 1110,92 933,57  -  -  - 1114,41

 -  - 1135,65  - 800,10  -  - 1023,80
1525,59 1136,65 973,24 930,28  -  -  - 1009,80

 - 1689,42 1556,53 1197,04 1794,75 1259,91  - 1434,51

 - 1361,60 1285,80 1028,46  -  -  - 1206,91
 - 1195,37 1122,98 953,28 1032,86  -  - 1089,69

Vera Cruz 1843,00 1544,04 1470,40 1185,81 1022,65 903,43  - 1336,14

 -  -  -  -  -  -  -  -
 -  - 820,09 686,45  -  -  - 722,89

 -  - 736,32 627,24  -  -  - 636,33
 - 897,65 752,88 660,29  -  -  - 716,41
 - 713,81 756,35 696,65 630,06  -  - 725,59

 - 1031,91 783,94 612,26 521,37 497,61 420,14 736,76
 - 737,28 693,44 508,00 544,05 792,58  - 631,99O
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Oliveira do Bairro
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Troviscal
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Mogofores
Sangalhos
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Restantes Freguesias

Restantes Freguesias

A
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a-
a-
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Albergaria-a-Velha

Restantes Freguesias

Recardães
Segadães
Travassô

Trofa do Vouga

Concelho Freguesia
€ / m2 para Apartamentos

Á
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a

Aguada de Baixo
Aguada de Cima
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a

Barrô
Borralha
Fermentelos
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Quadro 33 – Preço de venda de habitação nova – moradia, por m2 de construção, por freguesias do 
Concelho de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga por tipologia 

(Fonte: páginas electrónicas de imobiliárias) 

 T1 T2 T3  T4  T5 T6 Geral

 -  - 672,14 689,80  -  - 683,17
 -  - 585,39 420,07  -  - 557,84

Geral 593,75  - 728,22 827,08 913,99  - 760,15
centro  -  - 900,19 945,37 913,99  - 918,38
periferia 593,75  - 516,35 620,06  -  - 549,17

 -  - 602,93 1333,33  -  - 811,62
 -  - 371,09  -  -  - 371,09
 -  - 715,25 937,50  -  - 826,38
 - 550,70 627,56 1005,66  -  - 796,45
 - 456,00 483,45  -  -  - 477,96
 -  - 543,76 593,10  -  - 556,92
 - 627,00 725,83 658,91 622,36  - 682,09
 -  - 840,37 539,77  -  - 826,82
 - 59,30 485,82 554,61 581,55  - 473,38
 -  -  - 840,65  -  - 840,65
 -  - 702,22 642,46  -  - 677,77
 -  -  -  -  -  -  -

Geral  - 562,20 712,22 681,76  -  - 696,29

centro  -  - 916,98 792,65  -  - 858,24

periferia  - 562,20 524,53 599,63  -  - 553,35

 -  - 525,53 330,80  -  - 395,71
 -  -  - 213,75  -  - 213,75
 -  - 349,73 460,56  -  - 419,00
 -  - 971,59  -  -  - 971,59
 -  - 570,00  -  -  - 570,00
 -  -  -  -  -  -  -
 - 874,79 750,74 737,48  -  - 767,13
 -  - 565,48  -  -  - 565,48
 -  -  - 320,63  -  - 320,63
 -  - 686,11  - 632,13  - 650,12
 -  - 686,11  -  -  - 686,11
 -  - 545,37 476,11 416,94  - 478,13
 -  -  - 628,61  -  - 628,61
 -  - 598,50  -  -  - 598,50
 - 926,25 459,17  -  -  - 614,86
 -  - 645,00  -  -  - 645,00
 -  - 804,62 819,50  -  - 841,80
 -  -  -  -  -  -  -
 -  - 1130,55 847,86 576,33  - 870,92
 - 1520,00 888,73 805,37 784,26  - 869,15
 -  - 843,91 933,69 435,42  - 839,62
 -  - 706,56 960,10 638,99 2544,64 969,61
 -  -  - 1239,42  -  - 1239,42
 -  - 923,61 846,18  -  - 861,67
 -  - 641,31 846,57 650,71  - 782,54
 -  - 750,50 903,99  -  - 860,14
 - 968,75  -  -  -  - 968,75
 -  - 977,50 1334,43 760,00  - 1237,14
 -  - 558,33 1163,75 1425,00  - 1212,59
 -  -  -  -  -  -  -
 - 840,25 681,31 584,07  -  - 671,41
 -  - 819,79 762,72  -  - 795,33

804,44 754,82 632,47 665,80 650,49  - 645,41
 -  - 726,12 767,69  -  - 757,29
 -  - 530,42 1119,50  -  - 726,78
 - 798,33 658,01 545,92  -  - 653,73

Vera Cruz
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Oiã
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Palhaça
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Anadia - Arcos
Amoreira da Gândara
Aguim
Avelãs de Caminho
Avelâs de Cima
Mogofores
Moita
Óis do Bairro
Parede do Bairro
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Alquerubim
Angeja
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Ribeira de Fráguas
Valmaior
Restantes Freguesias

Segadães
Travassô
Trofa do Vouga
Valongo do Vouga

Fermentelos
Lamas do Vouga
Macinhata do Vouga
Recardães
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Á
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Aguada de Cima
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Barrô
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Concelho
Preço 

afixado nas 
Imobiliárias

redução 3% 
comissão 
Imobiliárias

redução  5% 
factor de 
correcção

Concelho Freguesia
Preço 

afixado nas 
Imobiliárias

redução 3% 
comissão 
Imobiliárias

redução  5% 
factor de 
correcção

37,50 36,38 34,56 Anadia - Arcos 182,59 177,11 168,25
58,88 57,11 54,25 Amoreira da Gândara 23,19 22,50 21,37

Geral 73,86 71,65 68,07 Ancas 28,98 28,11 26,71
Centro 358,64 347,88 330,49 Mogofores 97,59 94,66 89,93
Perfiferia 42,91 41,62 39,54 Sangalhos 88,24 85,59 81,31

45,09 43,74 41,55 Restantes Freguesias  -  -  -
70,06 67,95 64,56 Aradas 158,82 154,05 146,35
13,98 13,56 12,88 Cacia 86,94 84,33 80,11
22,96 22,28 21,16 Eirol 42,00 40,74 38,70
122,24 118,57 112,64 Eixo 104,41 101,28 96,21
42,86 41,57 39,49 Esgueira 201,30 195,26 185,50
31,94 30,98 29,43 Glória 163,20 158,30 150,39
22,99 22,30 21,18 Nariz 55,98 54,30 51,59
20,61 19,99 18,99 N. Srª. de Fátima 69,51 67,42 64,05
41,73 40,48 38,46 Oliveirinha 100,91 97,89 92,99
50,00 48,50 46,08 S. Bernardo 245,59 238,22 226,31
40,43 39,22 37,26 S. Jacinto 199,58 193,60 183,92
73,89 71,67 68,09 Santa Joana 293,01 284,22 270,01
42,55 41,27 39,21 Vera Cruz 835,28 810,22 769,71
 -  -  - Restantes Freguesias  -  -  -

67,69 65,66 62,38 Bustos 50,58 49,06 46,61
43,68 42,37 40,25 Mamarrosa 26,13 25,35 24,08
90,70 87,98 83,58 Oiã 54,65 53,01 50,36
40,83 39,60 37,62 Oliveira do Bairro 191,40 185,66 176,38
18,37 17,82 16,93 Palhaça 29,57 28,68 27,25
41,67 40,42 38,40 Troviscal 36,42 35,33 33,56
 -  -  -

Freguesia

Á
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Restantes Freguesias
Valmaior
S. João de Loure
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Angeja
Alquerubim
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Restantes Freguesias
Valongo do Vouga
Trofa do Vouga
Travassô
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Recardães

Ág
ue
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Aguada de Baixo

Préstimo
Óis da Ribeira
Macinhata do Vouga
Lamas do Vouga

 
Quadro 34 – Preço médio de terreno urbano (em perímetro urbano), €/ m2, por concelho e freguesia7 

(Fonte: páginas electrónicas de imobiliárias) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É assim possível observar que existe, na realidade, um problema significativo ao nível da regulação do preço do 

solo em Águeda, estando este inflacionado com impactos significativos sobre a economia local e, sobretudo, com 

externalidades negativas ao nível do ordenamento e do ambiente no Concelho.  

 

Na área do PEC, os valores que existem para o custo do solo dizem respeito ao espaço florestal e rondam os 5 

€/m2. Contudo, o Espaço Industrial mais próximo consignado em PDM (Espaço Industrial da Giesteira) apresenta 

valores na ordem os 50 a 75 €/m2 (consoante os terrenos se situem mais perto ou mais longe das vias principais).  

 

                                                 
7 O factor de correcção apresentado corresponde a uma percentagem do preço do imóvel fixado para venda, com vista a permitir uma negociação do preço 
final. 
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ORDENAMENTO INDUSTRIAL 

 

Tal como foi referido anteriormente, Águeda apresenta condições muito específicas em termos de ordenamento, que 

em muito se encontram relacionadas com o seu precoce desenvolvimento industrial. Durante muitas décadas, o 

crescimento de Águeda foi-se efectuando de forma linear ao longo das estradas e caminhos existentes (que se 

transformaram em estradas com o tempo), com uma mistura significativa de funções, onde a indústria apresentou e 

ainda apresenta um peso importante, surgindo muitas vezes no interior de quarteirões, em espaços intersticiais que 

deveriam estar salvaguardados para funções complementares à função residencial mas que, na realidade, são 

ocupados por esta função com todas as consequências inerentes. Este crescimento acelerado, que teve a sua maior 

pujança numa época onde os instrumentos de planeamento não apresentavam o rigor e a capacidade de 

implementação que hoje apresentam, conduziu a problemas que bem se conhecem e se tentam colmatar: a 

promiscuidade entre a função industrial e a residencial, as acessibilidades às indústrias muitas vezes severamente 

condicionadas pelas ocupações envolventes, sem esquecer os problemas de vizinhança/ambientais que daí advêm. 

 

Mas esta situação não se reflecte apenas no que diz respeito aos espaços com capacidade edificatória, existindo 

unidades industriais noutras classes de espaço. Aliás, o facto de existirem cerca de 254 unidades industriais 

espalhadas pelo território municipal transparece bem a problemática existente e a necessidade de encontrar 

soluções que permitam a deslocalização para áreas apropriadas destas indústrias. Importa ainda somar a estas 

os armazéns também distribuídos por áreas não industriais, ascendendo o número às 470 edificações. A maior 

parte das indústrias fora dos perímetros industriais (quadro 35) encontram-se localizadas em áreas urbanas e 

urbanizáveis, mas verifica-se igualmente que 19,6 % destas se encontram localizadas em Espaços Florestais e 

Agrícolas, sendo que, nestes casos, aí ficaram inseridas por serem antigas, e não por encontrarem 

complementaridades com essas áreas. 

 

Quadro 35 – Distribuição das indústrias existentes pelas 
classes de espaço do PDM, excluindo o industrial 

 

CLASSE DE ESPAÇO N.º DE INDÚSTRIAS 

Urbano 183 

Urbanizável 21 

Florestal 36 

Agrícola 14 

TOTAL 254 
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Figura 53 – Distribuição espacial das indústrias existentes  
 

Apesar de Águeda anunciar, no seu território, seis Espaços Industriais8 que foram definidos pelo Plano Director 

Municipal, estes espaços, constituídos na totalidade por terrenos de índole privada, apresentam graus de infra-

estruturação variados, embora nalguns casos reduzidos, como é o caso do Espaço Industrial de Macinhata do 

Vouga ou do Espaço Industrial da Giesteira (zona a norte da E.N.333), mas também algumas insuficiências em 

termos das infra-estruturas existentes, as quais se revelam inadequadas para o tipo de uso, nomeadamente em 

termos de rede viária, fruto de terem sido projectadas em épocas onde as exigências eram menores que as 

actualmente sentidas. 

 

Aliás, verifica-se que, dos 6 espaços, apenas 3 (os de maior dimensão: E.N.1 – Norte, E.N.1 – Sul e Almas da 

Areosa) apresentam todas as infra-estruturas necessárias (arruamento, água, luz, saneamento e gás), com níveis 

que rondam entre os 54 e os 70% para o abastecimento de água, entre os 30 a 40% para o gás natural (embora 

                                                 
8 Distribuídos ao longo de toda a faixa nascente do Concelho, e localizados nas freguesias de Águeda, Aguada de Baixo, Aguada de Cima, Barrô, 
Fermentelos, Macinhata do Vouga, Trofa e Travassô. 
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aqui existam muitas soluções individuais nas empresas) e os 20 a 50% em termos de saneamento (também aqui 

proliferando soluções individuais). Contudo, é importante referir que mesmo nestes casos é necessário ter em 

consideração que muitas destas infra-estruturas carecem de outro tipo de preocupações do ponto de vista da sua 

eficiência, que são difíceis de alterar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Plano Director Municipal de Águeda de 1ª Geração (1995) – Espaços Industriais 

 

Na realidade, a dispersão das unidades industriais, assim como o facto de existirem lógicas nas próprias áreas 

industriais ainda muito individuais (com as empresas a possuírem os seus próprios serviços de transporte e 

administrativo/contabilístico), não fomentou a criação de áreas intermodais que permitissem a partilha de 

equipamentos e serviços (logística, administrativos, entre outros) entre as empresas, reduzindo custos fixos e 

favorecendo o seu crescimento ou, inclusivamente, o aparecimento de novas empresas de prestação de serviços 

nestas áreas, com uma perda significativa em termos de intermodalidade. 
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5.4.2. Tendências de evolução sem plano 

 

Num cenário sem implementação do PEC, verifica-se que a tendência será para manter a elevada dispersão 

industrial actualmente existente no Concelho, fruto da incapacidade económica das empresas em se 

deslocalizarem para áreas industriais devido ao elevado custo do solo, o que irá fazer com que alguns dos 

problemas a nível ambiental e social se mantenham no território concelhio.  

 

Na realidade, as empresas que se encontram localizadas em áreas que não industriais vêm-se actualmente em 

situações em que não conseguem ampliar para responder às suas necessidades de melhoria de produção ou 

constrangidas pela existência de funções, como a residencial, na sua envolvente, o que se prevê que continue a 

suceder caso não exista uma intervenção forte ao nível da política de solos e da disponibilização de áreas 

empresariais a custos “controlados”. 

 

Prevê-se igualmente que, face às questões do custo do solo, associada à actual crise internacional, continue a 

existir uma perda de investimentos ao nível empresarial para os concelhos vizinhos, fruto das melhores condições 

económicas apresentadas às empresas nas zonas industriais destes, em detrimento das de Águeda onde, para 

além do custo do solo, os níveis de infra-estruturação são deficitários, quando comparados com outras áreas de 

acolhimento empresarial.  

 

Por outro lado, e face à forma como o tecido empresarial se encontra distribuído no território, será muito difícil o 

surgimento de novas empresas destinadas à prestação de serviços de base comum às empresas, sobretudo na 

área da logística, mas também em áreas como a prestação de serviços administrativos, informáticos ou 

financeiros, entre outros, algo que hoje em dia apresenta custos significativos e individuais para as mesmas. 

Também em termos de intermodalidade, a forma como as empresas se encontram distantes implicará, em última 

instância, mais custos económicos / energéticos e menos aproveitamento dos recursos comuns existentes. 

 

Perante este panorama, e na ausência de implementação do PEC, assistir-se-á a um arrastar de alguns 

problemas do ponto de vista do ordenamento do território, bem como a uma estagnação dos preços dos terrenos 

afectos à actividade industrial em valores, ainda assim, acima dos existentes nos concelhos limítrofes de Águeda 

e que, embora podendo sofrer quebras ligeiras, fruto de possíveis alterações no mercado imobiliário, se poderão 

considerar elevados. 
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6. AVALIAÇÃO DO PLANO  
 

Apresentados anteriormente os aspectos relativos aos objectivos que o PEC pretende alcançar, caracterizada a 

situação actual do território, bem como as diversas dinâmicas e tendências de evolução sem a implementação 

desta estrutura de génese municipal, importa agora focar as perspectivas e efeitos que se espera que possam 

advir da aplicação do plano. Esta avaliação far-se-á seguindo a lógica apresentada até agora, de acordo com 

cada factor e apresentando os resultados de um diagnóstico estratégico, através de uma análise SWOT, realizada 

sobre as vertentes esperadas para o parque. Desta forma, a análise é feita pela apresentação dos potenciais 

impactes positivos e negativos, de acordo com as potencialidades e debilidades que se prevêem. 

 

 

6.1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TECNOLÓGICO 

 

Num Concelho onde a forte tradição industrial é um pilar da economia local, a criação de um Parque Empresarial 

de Génese Municipal, uma das mais importantes obras referenciadas pelos agentes locais e regionais e pelas 

diversas universidades que realizaram estudos sobre o tecido económico de Águeda, revela-se como algo crucial 

para um crescimento sustentado do Concelho, mas também da região onde este se insere. Este espaço permitirá 

não só criar novas sinergias e reforçar economias de aglomeração, com todas as externalidades positivas daí 

resultantes, como servirá de catalisador de um novo “ressurgimento” do tecido económico aguedense9.  

 

Assim, e a este nível, são analisados os impactos positivos e negativos, assim como as oportunidades e riscos 

dos seguintes critérios: 

 

� Inovação (Promoção) 

� Crescimento do Tecido Empresarial (estimulação) 

� Geração de Riqueza 

� Riscos Tecnológicos 

 

 

                                                 

9 Tal observa-se já pelo número elevado de pedidos que a Autarquia recebeu, desde que iniciou os processos relativos à execução dos Planos de Pormenor 
dos Parques Empresariais (Casarão e Giesteira Norte), tendo já recebido um elevado número de pedidos para a instalação nestes, e que, neste momento, 
ultrapassam a meia centena, não estando ainda qualquer um dos parques em funcionamento. 
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IMPACTES POSITIVOS / OPORTUNIDADES 

 

Os instrumentos de ordem superior, nomeadamente o Plano Regional do Ordenamento do Território da Região 

Centro (PROT-C, em elaboração), orientam para a definição de espaços com as valências do PEC, onde as 

questões económicas se fundem com as sociais, ambientais e com as da inovação, favorecendo assim o 

preconizado Desenvolvimento Sustentável. A criação de um espaço que incorporará as questões relativas à 

transferência de conhecimentos entre as empresas e os centros de saber, com a criação de espaços adequados a 

esta fusão, é importante, sendo que o PEC, pela sua filosofia, servirá de espaço de experimentação no âmbito 

das tecnologias de cariz ambiental e de ecoeficiência (energética, hídrica, entre outras), que permitirão o 

surgimento de empresas de base tecnológica.  

 

Aliás, a ligação do tecido empresarial a centros de saber, como universidades e entidades de formação, é 

fundamental para o desenvolvimento e inovação. O PEC, através do incentivo à criação de elos entre empresas e 

centros de saber, procurará promover o enriquecimento e a integração de tecnologias, ideias e projectos nas mais 

diversas áreas dos domínios tecnológicos, potenciando o desenvolvimento de projectos que se encontram já a ser 

desenvolvidos pela Autarquia, casos da Rede para a Inovação e Competitividade de Águeda, da AGENDA XXI 

LOCAL, os projectos internacionais do âmbito do URBACT II ou de outras que pretende desenvolver, como é o 

caso do Programa Carbono Zero, e dando-lhes mais sustentabilidade e um espaço de experimentação por 

excelência. O parque, tendencialmente, potenciará a criação de micro-empresas de base tecnológica e de 

desenvolvimento de I&D face ao ambiente de aglomeração de empresas que, de outra forma, seria difícil de 

desenvolver. 

 

Contudo, não será apenas ao nível das micro-empresas que o parque será impactante. Na realidade, o PEC 

permitirá estimular não só o surgimento de novas empresas de génese local, fruto do empreendedorismo 

reconhecidamente assumido das gentes do Concelho, como simultaneamente permitirá que potenciais 

empreendedores externos encontrem condições favoráveis à sua instalação, com o consequente surgimento de 

novas empresas, sobretudo PME, mas também grandes empresas, as quais estimularão a economia local, mas 

também a regional e nacional, com uma geração de riqueza efectiva nos três níveis, invertendo a tendência de 

perda de investimento que o Concelho tem vindo a registar ao longo dos últimos anos. 

 

É de realçar a igualdade de oportunidades que é gerada para as empresas com a execução do PEC, uma vez que 

o solo industrial passa pela primeira vez a ser competitivo para estas, com todas as externalidades positivas daí 
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resultantes, até para o crescimento das mesmas, fruto dos constrangimentos económico-urbanístico-ambientais 

que estas hoje registam. 

 

Assim, o PEC terá uma acção incisiva no que diz respeito ao aumento da competitividade das empresas e, por 

arrasto, do Concelho, as quais obviamente terão tradução directa nos mais diversos domínios, nomeadamente em 

matérias como os custos fixos, mas também os custos de produção que em muito poderão ser reduzidos, fruto 

dos conceitos inovadores que aí surjam e sejam partilhados, permitindo simultaneamente uma maior capacidade 

de implementação das empresas nos cada vez mais competitivos mercados internacionais. Aliás, o PEC, ao 

potenciar a criação e articulação de parcerias para a investigação ou laboração (situações de transferência 

partilhada de encomendas, com lógicas win-win), a optimização de recursos, o apoio logístico, administrativo e de 

serviços, permitirá baixar os custos de produção, criando melhor produtos a valores mais compatíveis com as 

necessidades dos mercados (nacional e internacional).  

 

Mas esta competitividade, que se estende ao Concelho, reflecte igualmente um melhor aproveitamento do 

investimento público, com o Município a actuar em áreas que são estruturais para o mesmo e para a sua 

projecção futura, criando maior atractividade e tornando o investimento público num catalisador directo dos 

mecanismo competitivos, tornando-se a Autarquia numa peça activa do processo de geração de riqueza, e não 

apenas um controlador da mesma.  

 

O facto de o PEC se assumir como um espaço moderno e adaptado às novas exigências, mas controlado do 

ponto de vista do mercado fundiário, revela-se como um impacto tremendamente positivo para o Concelho de 

Águeda. Com esta acção, a Autarquia efectua um investimento sustentado, que terá retorno a curto/médio prazo 

com as mais-valias económicas resultantes do PEC (nomeadamente da venda dos lotes) e com a sua 

subsequente aplicação em novas formas de investimento público para o Concelho. Por outro lado, este 

investimento terá uma repercussão através das empresas aí instaladas (em termos de emprego, criação de novas 

empresas para determinados serviços), com uma subsequente geração de riqueza através do volume de 

negócios gerados por estas, com impactos directos e indirectos (através, por exemplo, dos impostos advindos do 

orçamento do estado). Espera-se, assim, uma evolução positiva da economia, que extravasará a dimensão local. 

 

Tendo em conta os sectores com maior peso no Concelho, verifica-se que a execução do PEC será importante do 

ponto de vista de sectores como o da construção, onde é previsível o registo de uma elevada dinâmica resultante 

da criação do PEC e das empresas que aí se irão instalar, com a consequente movimentação 
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económica/financeira que tal implica. Estas actividades terão, conjuntamente com todas as outras resultantes da 

entrada em funcionamento do Parque, um impacto positivo no VAB do Concelho, para o qual é previsível um 

aumento, assim como no que diz respeito ao rendimento per capita, e do PIB. 

 

Será importante não esquecer que, face ao modelo industrial extensivo, o PEC poder-se-á apresentar como um 

ponto fulcral de inversão, face à tipologia de empresas, às externalidades que se pretende criar em termos de I&D 

e aos tipos de dinâmicas sociais e lógicas de emprego associadas, com a majoração dos principais indicadores 

económicos concelhios. Cumulativamente, saliente-se a importância estratégica do parque no que diz respeito ao 

desenvolvimento de sinergias entre sectores tradicionais aguedenses (cerâmico, ferragens, mobiliário metálico, 

material eléctrico e iluminação, fabricação de equipamentos) entre si, ou com outros sectores emergentes, sendo 

que desta diversidade de competências podem confluir novas soluções ou novos sectores que importa estimular e 

potenciar e que poderão ser chave para o Concelho. 

 

Para a além destas situações, é importante registar a mais-valia em que se constituirá o PEC, no aumento do 

potencial científico que continuará a visão inovadora já existente no Concelho ao nível do controlo de riscos 

tecnológicos e que teve a sua base na ECTRI. Na realidade, o parque virá potenciar, através das soluções que 

incorpora, a redução e controlo dos riscos tecnológicos, através de sistemas de controlo e de gestão comum dos 

aspectos menos positivos da laboração industrial. 

 

Impactes negativos/ Constrangimentos 

 

A implementação do PEC apresenta duas valências que terão que ser tidas em consideração de forma séria no 

seu desenvolvimento – as parcerias e os riscos tecnológicos –, de forma a alcançar os objectivos de 

sustentabilidade pretendidos. Na realidade, o sucesso passará em parte pela realização de parcerias entre 

empresas e entre empresas e os Centro de Saber e de Conhecimento, as quais terão que ser devidamente 

incentivadas e devidamente estruturadas para que não falhem, colocando em risco a produção de conhecimento e 

o desenvolvimento tecnológico, bem como o avanço para projectos futuros comuns, sendo essencial o reforço 

entre os actores envolvidos, sejam públicos ou privados. Há o risco das empresas não estarem preparadas para o 

desafio e, sobretudo, para o investimento necessário (quer humano, quer capital) para se enquadrarem dentro das 

questões importantes para o seu crescimento. 
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Por outro lado, a concentração de actividades industriais numa área restrita, aumenta o risco (e amplitude) de 

acidentes tecnológicos, uma vez que a ocorrência de um destes acidentes poderá potenciar um efeito em cadeia, 

despoletando a ocorrência de outros com impactes ao nível ambiental e da saúde que, se não forem devidamente 

acautelados, poderão revelar-se graves e com consequências não apenas ambientais, mas também económicas, 

resultantes do controlo de danos. Torna-se assim necessária a definição de um plano de detecção, contenção e 

mitigação de riscos associados à componente tecnológica, na fase de funcionamento do parque.  

 

 

6.2. QUALIDADE AMBIENTAL 

 

A dimensão da sustentabilidade abrange, obrigatoriamente, a componente ambiental. Desta forma, sendo esta 

uma das principais vertentes associadas ao PEC, torna-se fundamental conhecer todos os aspectos associados à 

dimensão ambiental que, com a implementação do PEC, serão afectados positiva e negativamente, de forma a, 

por um lado, potenciar a sua valorização e utilização e, por outro, acautelar medidas de protecção, prevenção, 

redução e mitigação dos impactes gerados. Esta análise, que se fará de seguida, compreende, em parte, as 

questões referentes à deslocalização de empresas para o PEC e os objectivos que o parque terá subjacentes à 

valorização e eficiência energética e à devida infra-estruturação com vista ao adequado tratamento aos resíduos e 

efluentes gerados. Analisar-se-ão as dimensões da qualidade do ar, dos resíduos, dos recursos hídricos, do ruído, 

do solo e da eficiência energética, assim como da biodiversidade. 

 

Impactes positivos / Oportunidades 

 

A criação do PEC terá efeitos benéficos do ponto de vista das emissões de GEE e da qualidade do ar através do 

mecanismo de concentração de empresas/indústrias, o que contribuirá para a redução dos meios de transporte 

necessários utilizados pelas empresas individualmente, face ao surgimento de soluções comuns de logística e 

transporte que permitirão reduzir os percursos (melhor optimização de trajectos) e, consequentemente, as 

emissões de GEE, reduzindo simultaneamente a poluição atmosférica, sendo que a localização estratégica do 

PEC, face aos principais eixos viários, evita igualmente o atravessamento de zonas urbanas altamente 

densificadas em termos habitacionais.  

 

Estas questões tornam-se mais pertinentes quando se está a falar de uma área que terá como uma das vocações 

o acolhimento de indústrias que se queiram deslocalizar dos espaços urbanos/urbanizáveis, pelo que o impacto 
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sobre a população em geral, mas sobretudo daquela que hoje se situa junto a unidades industriais espalhadas em 

áreas residenciais, ou da que se encontra no caminho efectuado pelos transportes utilizados por essas unidades 

industriais, será significativo, com beneficiação para a saúde pública, benefício esse que se fará igualmente sentir 

ao nível do ruído, aspecto fundamental para o bem-estar humano, sobretudo porque a área onde o PEC será 

implantado não acarreta problemas de ruído significativo para as populações, já que se situa numa área afastada 

de núcleos residenciais. 

 

Por outro lado, é importante referir que, na realidade, o PEC terá ainda um impacto positivo nas questões 

relacionadas com os transportes e com a ecoeficiência energética. Como foi mencionado, observa-se que a 

concentração de indústrias promoverá a criação de soluções de transportes comuns que, em última instância, 

permitem a redução de consumos de combustíveis, sendo importante esta redução face à factura energética que 

o Concelho paga actualmente, para além, claro, das questões da melhoria ambiental directa. O PEC poderá, aliás, 

despertar ao nível da ecoeficiência soluções comuns de transporte de pessoas, nomeadamente trabalhadores, 

através de sistemas ecoeficientes, movidos a electricidade, biodiesel ou outra fonte renovável/reciclável, 

potenciando a criação de pequenas empresas de mobilidade sustentável ou, eventualmente, a criação de um 

sistema de transportes público sustentável.  

 

Contudo, a questão energética não se esgota neste tipo de considerações, sendo que, na realidade, a instalação 

de novas empresas ou a deslocalização de empresas para este parque poderá ser um ponto crucial para a 

adaptação destas a soluções individuais de ecoeficiência hídrica e energética nas suas instalações, que doutra 

forma não utilizariam se se instalassem numa zona industrial existente, ou se permanecessem nos locais onde 

laboram actualmente (oportunidade para o desenvolvimento de projectos no domínio da arquitectura e construção 

bioclimáticas). Esta mesma oportunidade reflecte-se nas questões energéticas relacionadas com o espaço público 

e com a gestão eficiente da água e da iluminação destes espaços, que o PEC, ao surgir de raiz, poderá acautelar 

e não “remediar”, com significativas externalidades positivas, nomeadamente em termos de redução de consumos 

e de redução de perdas e desperdícios. O investimento em I&DT, além das questões económicas e de potencial 

humano associado, poderá contribuir para uma maior sustentabilidade na utilização dos recursos naturais, 

nomeadamente através do desenvolvimento de tecnologias mais limpas e mais ecoeficientes. Cumulativamente, 

verifica-se que o facto de o PEC ser construído tendo em conta as preocupações ambientais vigentes, 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. 
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Por outro lado, o parque, pelo facto de ter que ser envolto por uma faixa destinada à gestão de combustíveis, 

poderá ser encarado como uma oportunidade por parte dos produtores florestais envolventes ao mesmo, para 

terem uma atitude pró-activa sobre a sua floresta, promovendo o uso sustentável da mesma, quer através da 

progressiva reconversão da tipologia cultural, quer pela introdução de outras valências e usos associados à 

floresta. Refira-se também que o PEC poderá ainda promover a valorização das zonas naturais envolventes, 

através da utilização e complementaridade dos percursos casa-trabalho, com outros percursos destinados ao 

desporto e lazer, através do uso e incremento da utilização da bicicleta como meio de transporte alternativo ao 

automóvel, fazendo “reviver” a tradição das bicicletas no Município, com todos os benefícios daí resultantes. 

 

Impactes negativos/Constrangimentos  

 

Com o aumento da actividade empresarial na área do Casarão é de prever um aumento das emissões de gases 

nesta zona, resultado das actividades que aqui se desenvolverão, bem como do tráfego rodoviário associado, 

sobretudo sobre a E.M.605, principal via de acesso ao mesmo, onde os níveis de ruído sofreram algum 

agravamento, embora seja importante referir que esta via passa sobretudo por áreas industriais e florestais até 

chegar ao PEC, pelo que a população atingida será reduzida. O aumento da actividade empresarial e o 

crescimento da produção conduzirá a um aumento do número de resíduos produzidos dentro do PEC, sendo que 

deverá ser privilegiada a sua condução para valorização. 

 

A ocupação dos solos trará uma inevitável impermeabilização desta área, com reflexo na taxa de infiltração e nas 

escorrências superficiais, embora pouco significativa no contexto concelhio. Por outro lado, verificar-se-á uma 

ligeira diminuição da área florestada no Concelho (pouco significativo do ponto de vista da exploração florestal), 

se bem que muito pontual, existindo uma fragmentação no ecossistema actualmente existente, embora este não 

apresente quaisquer valores especiais ou áreas classificadas.  

 

 

6.3. COESÃO SOCIAL 

 

Um dos aspectos fundamentais, em termos de desenvolvimento sustentado de um determinado espaço geográfico, 

é a necessária coesão social desse espaço, coesão essa essencial para que o ser humano, de forma individual ou 

em grupo, possa apresentar condições de equidade e de vida que lhe permitam um bem-estar, mas onde 

simultaneamente este seja capaz de trazer para a sociedade as suas mais-valias individuais, em prol de um todo.  
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Neste campo, as matérias relacionadas com o trabalho são fundamentais, pois o emprego evita situações de 

depredação e de degradação social, e a qualificação dos recursos humanos torna-os mais adaptáveis às 

necessárias e, por vezes, inevitáveis mudanças registadas quer a nível local, quer a nível regional, nacional ou 

internacional, permitindo igualmente esbater assimetrias existentes entre populações. Neste ponto, far-se-á uma 

análise dos impactos positivos/oportunidades, assim como dos constrangimentos/impactos negativos que o PEC 

trará a este nível para o Concelho de Águeda. 

 

IMPACTES POSITIVOS/OPORTUNIDADES 

 

A implantação do PEC assume um grande potencial de criação de emprego, quer seja directa quer seja indirecta, 

assim como uma consequente necessidade de aumento da formação dos quadros das empresas, e também dos 

operários. Na realidade, a instalação de novas empresas no Concelho revela-se como um aspecto fundamental 

para a geração de mais emprego, permitindo uma redução efectiva da taxa de desemprego que tem vindo a 

aumentar nos últimos anos, com consequências sociais que ainda não estão totalmente avaliadas.  

 

Por outro lado, este aumento do número de empregos, assim como a instalação de empresas de base tecnológica 

ou com tecnologias mais avançadas, implicará necessariamente uma maior formação por parte quer da classe 

operária, quer dos quadros médios e superiores, sendo esta uma oportunidade para aproximar ainda mais as 

instituições de ensino superior (nomeadamente a ESTGA e a Universidade de Aveiro) e profissionais do tecido 

empresarial, fomentando cursos relacionados com as competências necessárias ao tecido empresarial, ou com a 

reconversão de competências. Por outro lado, uma maior exigência de qualificação poderá igualmente implicar 

melhores salários e regalias para os trabalhadores, assim como o aparecimento de empresas de formação no 

Concelho, com o objectivo de fornecer formação complementar. No entanto, e não obstante a questão da 

qualificação, o parque contribuirá ainda assim para absorver muita da mão-de-obra disponível que encontrará no 

mesmo ofertas compatíveis de trabalho, com a sua experiência e qualificação, sobretudo nos sectores mais 

tradicionais. 

 

Cumulativamente, a criação do PEC será importante e representará um aspecto positivo em termos de 

assimetrias locais, surgindo como um espaço de charneira entre o interior rural do Concelho e o litoral mais 

urbanizado e densificado, podendo contribuir para o crescimento das áreas mais interiores concelhias, 

nomeadamente nos casos das freguesias de Belazaima do Chão e de Castanheira do Vouga, em termos 

edificatórios, mas também em termos populacionais, com um aumento de população nestas freguesias, mas 
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também no Concelho em geral, em idade activa, que possam contribuir para uma renovação da população que 

apresenta uma tendência de envelhecimento e decréscimo. Este potencial contribuirá igualmente para gerar 

dinâmicas importantes ao nível da instalação de equipamentos de utilização colectiva nas áreas mais interiores do 

Concelho, fruto do aumento populacional, esbatendo assimetrias e compensando custos de investimento público 

nessas infra-estruturas. 

 

Impactes negativos/Constrangimentos  

 

Numa primeira fase, a incorporação de mão-de-obra qualificada poderá constituir uma dificuldade às empresas. 

Tal poderá levar à criação de situações de competitividade entre estas e perda de elementos de umas em 

detrimento de outras, mas que com o tempo se diluirá, fruto da acção de entidades formadoras e centros de 

saber. 

 

Cumulativamente, importa realçar que a questão do esbatimento de assimetrias e da fixação de população nas 

áreas interiores do Concelho poderá esbarrar numa questão relacionada com o elevado custo do solo com 

aptidão construtiva existente, face a outros locais dentro e fora do Concelho sendo, por isso, essencial continuar a 

ter uma política activa ao nível do controlo de preços, à semelhança do próprio PEC. Esta situação é 

extremamente importante de ter em conta, face às questões relacionadas com a crise dos mercados financeiros e 

do endividamento das famílias, sendo essencial facilitar o acesso à habitação como forma de promover a fixação 

dos mesmos. No entanto, caso este processo não seja acompanhado por factores de qualificação urbana e de 

dotação de equipamentos, o mesmo poderá fraquejar, fruto do grau de atractividade de outros espaços ao nível 

regional, sobretudo no que aos quadros superiores diz respeito. 

 

 

6.4. ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

O ordenamento e a qualificação do território são elementos chave que importa ter em conta na estratégia de 

desenvolvimento do Concelho. Numa época em que surgem diversos instrumentos de ordem superior com 

orientações claras sobre a forma como o território se deverá desenvolver, como é o caso do Plano Nacional da 

Política de Ordenamento do Território (PNPOT) ou do Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT), é 

essencial ter atenção a estes aspectos e reforçar a acção directa neste campo. Num Concelho como o de 

Águeda, e tal como já foi amplamente referido, onde a indústria e a sua dispersão são aspecto muitos importantes 
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na organização territorial, é fundamental perceber a importância de iniciativas como o PEC para a alteração de 

formas de desenvolvimento construtivo no território, abandonando modelos de edificação dispersa para adoptar 

modelos de nuclearização das actividades industriais. Assim, neste ponto, far-se-á uma avaliação do impacto do 

PEC na política de solos a desenvolver no Concelho, e ainda do seu impacte em termos de organização territorial. 

 

IMPACTOS POSITIVOS/OPORTUNIDADES 

 

A construção de parques empresariais de raiz bem estruturados e com qualidade urbanística e arquitectónica 

poderá contribuir para a criação de um Concelho mais ordenado e coeso. A deslocalização de unidades 

industriais permitirá a requalificação e valorização das áreas nas quais algumas unidades se foram instalando ao 

longo dos tempos, sobretudo no que diz respeito aos perímetros urbanos, sendo que essa deslocalização poderá 

criar novas oportunidades para a organização e valorização dos aglomerados, sobretudo através de áreas novas 

com novas valências e equipamentos necessários, já que os espaços que ficarão vazios são, regra geral, centrais 

e de grande dimensão. 

 

Por outro lado, o facto de o PEC se desenvolver num mecanismo de aglomeração, tal como já foi referido, poderá 

ser aproveitado para a criação de serviços comuns, que poderão ter uma lógica inclusivamente mais alargada que 

a lógica local, servindo outros espaços de acolhimento empresarial.  

 

Neste sentido, o reforço da intermodalidade poderá ser uma mais-valia resultante do mesmo, sendo que o PEC 

poderá ser um elemento potenciador do Aeródromo de Águeda, o qual confina com o mesmo e vice-versa, com a 

possibilidade futura de se criar uma plataforma de transporte de carga aérea com base no alargamento e 

certificação do Aeródromo, sendo que a proximidade do mesmo ao Parque poderá gerar circuitos de deslocação e 

a instalação de empresas de sectores não existentes no Concelho, como o aeronáutico. 

 

Cumulativamente, o desenvolvimento do PEC terá um efeito benéfico ao nível dos valores do custo do solo (algo 

que começa já a sentir-se, face apenas à aquisição dos terrenos do PEC pela Autarquia), os quais 

tendencialmente terão que baixar para que possam, eventualmente, ser apetecíveis relativamente aos lotes 

disponibilizados no PEC ou às actuais soluções dos concelhos vizinhos, pelo que o impacto em termos de 

combate à especulação fundiária será significativo e poderá contribuir de forma significativa para o aumento de 

competitividade do Concelho, mas também, e sobretudo, para promover uma efectiva deslocalização das 

empresas/industriais para as áreas destinadas a uso industrial consignadas em PDM. 
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IMPACTES NEGATIVOS/CONSTRANGIMENTOS  

 

Com a construção do PEC e a crescente actividade empresarial que se prevê, poderá haver uma degradação dos 

principais acessos à área, fruto de uma maior circulação automóvel, sendo necessário ter em atenção este 

aspecto, bem como o reforço das condições de circulação e segurança.  

 

Por outro lado, a deslocalização de unidades empresariais de áreas urbanas/urbanizáveis, agrícolas ou florestais, 

poderá comportar uma degradação das estruturas onde actualmente funcionam e que serão abandonadas, 

promovendo uma maior degradação da imagem, qualidade e descaracterização desses espaços, a qual deverá 

ser acautelada e evitada. 

 

 
 
 

7. RECOMENDAÇÕES  
 

A AAE baseia-se num princípio de precaução, pelo que é notória a necessidade de garantir um acompanhamento 

permanente da implementação e desenvolvimento do PEC, de forma a prever e/ou identificar possíveis impactes 

e efeitos adversos, actuando sobre os mesmos, ou a sua origem, com a maior brevidade possível. 

 

Apresenta-se abaixo uma lista de recomendações para garantir uma adequada implementação do plano do PEC 

na prossecução dos objectivos de ambiente e sustentabilidade preconizados para Águeda, e que são “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 D.L. 232/2007, de 15 de Junho. 

 

Com o intuito de tornar o PEC num espaço empresarial moderno e de excelência, desenvolvendo-se sempre no 

sentido da protecção ambiental e de sustentabilidade, emitem-se neste capítulo recomendações que deverão ser 

tidas em linha de conta no acompanhamento permanente da implementação e desenvolvimento do plano. As 

recomendações que se seguem são apresentadas com o intuito de serem isso mesmo, recomendações, que 

poderão ser acatadas ou ajustadas, conforme a avaliação que se for realizando ao longo da implementação do 

plano do PEC. Estas medidas subdividem-se em dois grupos: as relacionadas com o projecto/desenho urbano do 

Plano e as relacionadas com o seu funcionamento. 
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RECOMENDAÇÕES AO NÍVEL DO PROJECTO / DESENHO URBANO DO PLANO DO PEC 

 

• O plano deverá apresentar uma leitura clara dos espaços destinados aos tipos de actividade a instalar no 

PEC, quer em termos de dimensão, quer em termos de distribuição territorial na área do plano e das 

interligações entre estas; 

 

• Dever-se-á privilegiar a criação de espaços centrais destinados a compensarem o espaço ocupado pelas 

actividades industrias e comerciais, onde se deverá dar destaque aos espaços verdes e aos espaços 

lúdicos de utilização colectiva, tentando, sempre que possível, estabelecer ligações entre estes; 

 

• Sugere-se que o parque apresente uma rede de pistas cicláveis, que promovam o uso da bicicleta 

enquanto transporte alternativo; 

 

• Propõe-se a criação de uma faixa de gestão de combustíveis 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 actividade do PEC; 

 

• Sugere-se a criação de espaços destinados à investigação ou a criação de micro-empresas ou de 

desenvolvimento de tecnologias de ponta, devendo estes articular-se com os espaços de utilização 

pública existentes; 

 

• Propõem-se a criação de áreas destinadas a equipamentos de usufruto comum ao ar livre e de 

equipamentos de apoio à comunidade e aos futuros trabalhadores do PEC; 

 

• Recomenda-se a adopção de redes secundárias de rega para poupança hídrica e a salvaguarda das 

questões da produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis/alternativas; 

 

• Recomenda-se a criação de áreas destinadas a logística na área do PEC, do ponto de vista do 

desenvolvimento urbano ou promovendo a possibilidade da sua execução em regulamento. 
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RECOMENDAÇÕES AO NÍVEL DO FUNCIONAMENTO DO PEC 

 

No âmbito do funcionamento do PEC, propõe-se as seguintes recomendações: 

 

• Promover a regulamentação sobre a ocupação e utilização da área do PEC, em termos de tipologia e 

dimensão empresarial a integrar o parque, bem como de articulação com serviços presentes, e áreas de 

utilização comum do mesmo. Recomenda-se, assim, a criação de regulamentos de venda, ocupação e 

gestão do PEC, os quais devem dar prioridade aos que adoptem 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 objectivos e metas de sustentabilidade locais e regionais; 

 

• Promover a formação qualificada dos recursos humanos, em particular no domínio do ambiente, e 

incentivar a sua integração nas organizações numa fase inicial de implementação do plano (isto é, das 

empresas, órgãos de gestão e outras entidades a instalarem-se e a laborar no PEC); 

 

• Acautelar formas de gestão promotoras de inovação ao nível dos métodos de trabalho, identificação e 

incorporação das mais-valias específicas patentes no território; 

 

• Incentivar o desenvolvimento de mecanismos de simplificação dos procedimentos administrativos das 

empresas do PEC, no âmbito da redução dos custos públicos de contexto e da modernização 

administrativa, importando promover a melhoria dos procedimentos administrativos associados à política 

de ambiente; 

 

• Assegurar as condições de fomento da criação de micro e pequenas empresas (numa incubadora, por 

exemplo), que permita o aparecimento de diferentes soluções ajustadas à realidade do PEC; 

 

• Promover, no âmbito do PEC, o desenvolvimento de programas e projectos que se encontram a decorrer 

já em Águeda ao nível da inovação como a RICÁgueda, o projecto Greening SMES, o projecto RUnUP, o 

projecto Lighting Living Lab, entre outros, numa lógica de disseminação do conhecimento e da 

transferência de saber por entre as entidades, agentes e empresas existentes no parque fomentado a 

criação de redes formais e informais a este nível.  
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• Promover actividades, acções, projectos, como, por exemplo, no que concerne ao incentivo de trabalho 

em parceria entre empresas (ex.: empresa de cartonagem com outras empresas que necessitam 

embalar os seu produtos), partilha de transportes (de passageiros e de mercadorias), entre outros; 

 

• Assegurar a aposta nas energias renováveis, aliada à aplicação de medidas de consumo energético 

sustentável – eficiência energética – privilegiando o apoio a actividades que adoptem boas práticas no 

âmbito das alterações climáticas; 

 

• Promover a gestão eco-sustentável dos espaços verdes do PEC (aplicação de boas práticas ambientais 

de agricultura na jardinagem). Promover, simultaneamente, a diversidade de usos dos espaços verdes e 

de utilização comunitária do parque, como eventuais espaços para desenvolvimento de actividades 

culturais; 

 

• Incentivar o aumento da capacidade de sumidouro de carbono dos sistemas naturais envolventes, para 

além da Faixa de Gestão de Combustíveis; 

 

• 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; 

 

• Assegurar a articulação das actividades do parque com instrumentos de gestão ambiental de níveis 

superiores (de temas como o ruído, os resíduos, etc…); 

 

• Promover junto das empresas a criação de estruturas que previnam a ocorrência de riscos tecnológicos, 

podendo ser criada uma estrutura orgânica no PEC que não só proceda ao reconhecimento dos riscos 

potenciais associados a cada empresa, como também tenha elaborado o plano de emergência e 

mitigação de efeitos. Estes deverão ser elaborados em articulação com cada empresa, podendo 

obedecer ao seguinte esquema: 
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Gabinete de gestão  

de riscos 

 
Operação de emergência e 

mitigação de efeitos 

 

Análise e prevenção de riscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 – Proposta de Esquema Base do GGR 
 

• Procurar potenciar os impactos positivos sociais através de uma boa articulação com as políticas sociais, 

designadamente ao nível da promoção de emprego qualificado, de actividades no âmbito da 

responsabilidade social, bem como de promoção da qualidade de vida numa lógica de promoção do 

desenvolvimento humano. 

 

 

7.1. Monitorização/Seguimento 

 

O acompanhamento dos efeitos ambientais resultantes da implementação do plano é um aspecto fundamental, já 

mencionado na Directiva 2001/42/CE. Desta forma, o artigo 11º do D.L. n.º 232/2007, de 15 de Junho, aponta que 

as entidades responsáveis pela elaboração do Plano devem avaliar e controlar os efeitos significativos no 

ambiente, decorrentes da aplicação e execução do Plano, devendo ainda verificar a adopção das medidas 

previstas na declaração ambiental. Os resultados deverão ser enviados anualmente para a APA – Agência 

Portuguesa do Ambiente, bem como divulgados ao público em geral (através da página electrónica do Município). 

 

Desta forma, este processo encontra-se sistematizado no quadro seguinte, onde é apresentado como a Fase 3 

(Seguimento) do processo de desenvolvimento da AAE do Plano do PEC. Durante esta fase, far-se-ão reuniões 

com os grupos específicos de forma a elaborar um programa de monitorização estratégica do Plano. Pretende-se 

criar um sistema de acompanhamento e controlo integrado e capaz de monitorizar os efeitos (negativos e 

positivos) previstos, bem como detectar a ocorrência de outros não contemplados.  
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Quadro 36 – Medidas de controlo para monitorização10 

 
 

                                                 

10 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 efectuadas. 

FACTOR DE AVALIAÇÃO MEDIDAS E CRITÉRIOS DE CONTROLO FREQUÊNCIA DA AVALIAÇÃO 

Dinâmica da actividade económica (volume de 
negócios, mercados de exportação, novas PME) 

Indústrias de ponta (média e alta tecnologia) 

Protocolos de cooperação entre Centros de 
Investigação e empresas 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO E TECNOLÓGICO 

Elaboração de um Plano de Prevenção e Mitigação 
de acidentes tecnológicos 

Anual 

Qualidade do ar 

Resíduos produzidos, recolha selectiva e 
valorização de resíduos 

Taxa de consumo e valorização de água  

Classificação da qualidade de água dos meios 
receptores 

Níveis de ruído 

Consumo de energia (fraccionada por sector) 

Medidas de eficiência energética  

% de área impermeabilizada 

Fragmentação ecossistemas 

QUALIDADE AMBIENTAL 

Manutenção da faixa de gestão de combustíveis 

Anual 

Taxa de emprego e variação por grupos de 
profissões (indicadores das empresas por 
Município) 
Listagem dos equipamentos e serviços de utilização 
colectiva do PEC 
Novas licenças de construção nos aglomerados 
próximos do PEC 

COESÃO SOCIAL 

Evolução da população 

Anual 

Custo médio do solo industrial no Concelho  

Número de empresas localizadas fora dos 
perímetros industriais e no PEC 

Níveis de infra-estruturação do parque 

 

ORDENAMENTO E 

QUALIFICAÇÃO DO 

TERRITÓRIO 
Iniciativas de cooperação/empresas de logística 

Anual 
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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 anterior, e tendo em conta a linha de avaliação estabelecida nas diferentes fases 

da AAE, as medidas e critérios para o acompanhamento e monitorização. 

 

A avaliação da relevância de determinados indicadores será efectuada ao longo do tempo, conforme seja 

implementado o plano e o PEC entre em actividade, bem como da disponibilidade dos dados, pois considerando 

que há indicadores, como os de carácter socio-económico ou ambiental, cuja monitorização é baseada em 

elementos estatísticos publicados com uma periodicidade relativamente frequente (de entidades como o INE – 

Instituto Nacional de Estatística, DGEG – Direcção-Geral de Energia e Geologia, ERSE – Entidade Reguladora do 

Sistema Energético, APA, entre outros). Outros há cuja aferição poderá ser complexa de determinar, numa 

primeira fase, sendo necessária uma reavaliação dos mesmos. 

 

O método de comunicação dos resultados deve ser adaptado, conforme se entender necessário de forma a 

chegar ao público-alvo e a um leque maior de destinatários interessados, sendo os resultados disponibilizados na 

página electrónica da Autarquia e actualizados sempre que se justifique. 

 

 

8. SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Num Concelho marcadamente industrial, onde o preço do solo industrial atingia, e ainda atinge, valores muito 

elevados, resultado da especulação fundiária, e que ao longo dos últimos anos viu o seu tecido empresarial 

enfraquecer, fruto do encerramento e deslocalização de empresas do Concelho para outros municípios vizinhos, 

em simultâneo com a perda sucessiva de investimentos para estes, o PEC surge como uma oportunidade única 

de inverter esta tendência, com um assumir claro das “rédeas” do desenvolvimento sustentável do Município por 

parte da Câmara Municipal.  

 

O Parque Empresarial do Casarão, que apresenta uma localização estratégica, no eixo entre o interior e o litoral 

do Concelho, próximo de importantes acessibilidades, numa área sensivelmente plana e onde os valores naturais 

não assumem grande expressão, apresenta-se como uma arma fundamental para criar novos equilíbrios sociais e 

económicos, mas também para o combate de assimetrias e ferramenta de ordenamento territorial por excelência, 

sobretudo no que à componente industrial diz respeito, e de controlo e melhoria ambiental. São estas dimensões, 

aliás, que se encontram expressas nas diversas dimensões da análise estratégica que consideraram como 
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factores de avaliação o Desenvolvimento Económico e Tecnológico, a Qualidade Ambiental, a Coesão Social e o 

Ordenamento e Qualificação do Território11. 

 

Efectuada então a Avaliação Estratégica do Plano do PEC, observa-se que, no panorama actual, se registam uma 

série de contrariedades e um abrandamento nas tendências de evolução positivas, no que diz respeito ao 

Desenvolvimento Económico e Tecnológico, e mesmo uma tendência de evolução negativa no que diz respeito à 

Coesão Social (quadro 37), fruto da conjectura internacional e do abrandamento da economia nacional e 

internacional que se sente, mas também dos constrangimentos locais, cuja implementação do PEC poderá 

fortemente contrair.  

 

Neste âmbito, destaca-se o aumento de atractividade do Concelho, com a implementação do PEC, para o 

investimento, implementação de novas empresas, geração de emprego, criação de riqueza, competitividade, entre 

outros factores que extravasam a dimensão do parque, e mesmo da região. Surge, assim, uma oportunidade para 

a revitalização e reestruturação do tecido empresarial, que deverá ser encarada na perspectiva da inovação, da 

realização de parcerias activas, protocolos de cooperação e de conectividade territorial, e que deverá encarar a 

dimensão ambiental como uma oportunidade de desenvolvimento, integrando-a desde logo no planeamento e 

concepção das estruturas, considerando-a como um potencial de negócio para a exploração de novos produtos, 

tecnologias e mercados. 

 

No que diz respeito às questões ambientais directas, o PEC terá uma acção benéfica, embora que localmente 

pontuada por constrangimentos, face às lógicas de tratamento e reciclagem/reaproveitamento de resíduos e 

efluentes gerados, mas também a lógicas associadas à componente energética e à ecoeficiência, entre outros 

aspectos. Desta forma, poder-se-á aferir que haverá ganhos em termos ambientais, se se considerar que, 

actualmente, existem empresas implementadas em áreas não preparadas para suportar as suas actividades, 

muitas delas em espaços urbanos, e que exercem sobre as populações, o ambiente e respectivos recursos 

naturais, impactes negativos. Por outro lado, e contrapondo aos benefícios que poderão advir para o meio 

ambiente da deslocalização de empresas e concentração de actividades, surge o crescimento económico que se 

poderá traduzir, de igual forma, num aumento das pressões ambientais na zona do PEC, quer pelo aumento de 

ruído nestas áreas (do tráfego, apesar da sua redução noutras áreas com maior sensibilidade, dada a 

proximidade aos aglomerados urbanos), quer pelo aumento das emissões de gases no local, em particular de 

GEE, embora estes possam ser diluídos pela lógica da intermodalidade e da potenciação logística do PEC. 

                                                 
11 Entre os indicadores estabelecidos para cada factor crítico de decisão, houve alguma dificuldade na avaliação de alguns destes parâmetros, dada a 
descontinuidade de informação estatística à escala do Concelho (determinada, sim, ao nível da NUT II e da NUT III).  
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A disponibilização de solo industrial, a custos controlados, constitui um importante revés na tendência vigente, de 

dispersão industrial e um ponto fulcral para um melhor ordenamento territorial. Espera-se, assim, uma elevada 

procura para ocupação dos lotes empresariais (já registada nas pretensões que a Autarquia tem recebido), e a 

deslocalização de empresas localizadas noutras áreas, onde o uso industrial conflitua com a classificação do solo 

em vigor, para esta área.  

 
Quadro 37 – Síntese da Avaliação Estratégica do Plano 

 
 

 
FACTOR DE AVALIAÇÃO 

 

 
CRITÉRIOS/TEMAS 

 
EVOLUÇÃO12 SEM PEC 

 
EVOLUÇÃO COM PEC 

Desenvolvimento Económico e Tecnológico 

Inovação 
Crescimento do tecido empresarial 
Geração de Riqueza 
Riscos tecnológicos 

 
 
+ 

 
 
++ 

Qualidade Ambiental 

Qualidade do ar 
Resíduos 
Recursos hídricos 
Ruído 
Solo 
Eficiência energética 

 
 

+ 

 
 

+ 

Coesão Social 
Recursos Humanos 
Emprego  
Esbatimento de Assimetrias 

 
_ 

 
++ 

 
Ordenamento e Qualificação do Território 
 

Política de Solos 
Ordenamento Industrial 

 
_ 

 
++ 

 
Legenda:  ( - )    Tendência de evolução desfavorável 

       ( + )    Tendência de evolução positiva, mas com alguns constrangimentos 
       ( ++ )  Tendência de evolução positiva  

 
 

Em síntese, acresce referir que, sendo o crescimento da economia um desígnio fundamental do país (Partidário, 

2006), o PEC vai de encontro às orientações superiores integrando, numa lógica transversal e coerente, as 

questões económica, social e ambiental. A materialização das oportunidades e constrangimentos aqui 

mencionados estará sempre dependente dos projectos e propostas que venham a surgir para a área do PEC, 

bem como, em alguns casos, das externalidades ao mesmo. Desta forma, deverão os valores ambientais estar 

assegurados e integradas as preocupações de natureza ambiental presentes neste relatório, e que apoiam a 

implementação do Plano do PEC. Assim sendo, o PEC é uma solução fundamental para a sustentabilidade futura 

do Concelho de Águeda. 

                                                 
12 É considerado o efeito sobre o território concelhio. 
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ANEXO I 
 

Pareceres das entidades consultadas sobre o Relatório de factores Críticos para a Decisão do Plano de Pormenor 

do Parque Empresarial do Casarão 

 
Figura I.1 – Imagem do parecer emitido pela DRAPC – Direcção Regional da Agricultura e Pescas do Centro 
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Figuras I.2 e I.3 – Imagem do parecer emitido pela ANF – Autoridade Nacional Florestal 
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ANEXO II 
 

Resposta das entidades consultadas sobre o Relatório Ambiental preliminar do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial do Casarão 

 
Figura II.1 – Imagem da resposta emitida pela ARH – Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. 
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1. Enquadramento 

 

 

“Uma visão sem ação não passa de um sonho. 

Ação sem visão é só um passatempo. 

Mas uma visão com ação pode mudar o mundo”. 

(Joel Barker) 

 

 

As Cidades Inteligentes são uma prioridade nas políticas da União Europeia e de 

Portugal, nomeadamente na estratégia de (re)industrialização, na Agenda Digital e nas 

estratégias nacionais e regionais de inovação para uma especialização inteligente.  

Neste sentido, realizámos um trabalho em conjunto com os cidadãos de Águeda, com 

as instituições, com as empresas, com vista a definir a Estratégia de Especialização 

Inteligente do Município de Águeda (Smart Specialization Strategy – S3), que incorpora 

a visão de desenvolvimento para o nosso concelho – um concelho com notoriedade 

acrescida, que é uma referência positiva a nível nacional, que atraiu investimento, que 

inova, que oferece qualidade de vida a quem vive, trabalha, estuda ou visita. 

Em Portugal, foi criada em 2013 a Rede “Smart Cities Portugal”, que tem como objetivos: 

promover o desenvolvimento e produção de soluções urbanas inovadoras, de forma 

integrada, com vista à estruturação da oferta e sua valorização nos mercados 

internacionais; potenciar a participação das empresas e cidades portuguesas no 

mercado das cidades inteligentes; e, afirmar a imagem de Portugal como espaço de 

conceção, produção e experimentação de produtos e serviços para cidades 

inteligentes. O Municipio de Águeda integra a rede nacional e europeia, com o objetivo 

de partilhar boas práticas e implementar medidas que já lhe valeram o reconhecimento 

pela Energy Cities com a primeira Smart City portuguesa. 

 

Mais que uma Smart City, pretendemos que Águeda seja uma Human Smart City 

(http://agueda.isasmartcity.com/), onde as pessoas estão no centro de tudo, onde a 

tecnologia é utilizada para satisfazer as necessidades dos cidadãos e na facilidade com 

que podem aceder aos que os rodeia. A Autarquia quer que as pessoas sintam no seu 

dia-a-dia que vivem numa cidade humana, inclusiva, sustentável, tecnológica e 

economicamente ativa.  

É nosso desígnio, através da tecnologia aproximar as pessoas da cidade, dos espaços, 

das organizações e dos produtores de tecnologia. Envolver todos num processo 
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contínuo, evolutivo, com o objetivo de reforçar a participação pública e tornar a 

cidade ainda mais criativa e inclusiva. 

 

Na sequência do modelo de gestão, com alto nível de informatização e tecnologia, 

apostámos na melhoria contínua, e hoje os serviços autárquicos estão certificados pela 

norma ISO 9001, bem como os Serviços de Obras Particulares e de Tecnologia da 

Informação estão pela ISO 27001 (certificação que abrange parcialmente também 

outros serviços) tendo como objetivo prestar sempre, um melhor serviço ao cidadão. 

Acresce referir que as ferramentas tecnológicas que a autarquia dispõe, permitem 

recolher um conjunto de dados da atividade autárquica, que foram transformados em 

indicadores de qualidade. 

 

Em 2016, a Câmara Municipal de Águeda, foi distinguida pelo Prémio ACEPI – 

Navegantes do Século XXI, na categoria “Melhor Município Digital”, sendo um 

importante reconhecimento nacional do nosso trabalho em matéria da Economia 

Digital. 

 

A European Foundation for Quality Management (EFQM), através dos Níveis de 

Excelência, pretende reconhecer as conquistas alcançadas pelas organizações  e 

motivar as organizações para a prática da melhoria sistemática, proporcionando uma 

orientação para a formação e aprendizagem. Fornece metas chave e possibilita a 

demonstração do progresso de uma organização aos seus colaboradores, 

fornecedores e clientes/ munícipes. 

Em outubro de 2009, obtivemos por parte da EFQM, o reconhecimento “Committed to 

Excellence” (C2E), considerado por esta organização como o 1.º nível do percurso para 

a Excelência. Consideramos ser este o momento de avançar para o passo seguinte, ou 

seja, para a candidatura ao 2.º nível da Excelência, o Recognised for Excellence (R4E), 

como forma de comprovar o progresso, sendo este um desafio para a organização na 

medida em que proporciona diversos benefícios significativos: 

- Realização de uma autoavaliação de acordo com 9 critérios do modelo 

EFQM: 5 Meios (Liderança; Pessoas; Estratégia; Parcerias e Recursos; 

Processos, Produtos e Serviços) e 4 Resultados (Pessoas; Clientes; Sociedade; 

Negócio), num total de 32 partes de critério, medidos através da lógica 

RADAR; 

- Uma avaliação e feedback independente, efetuado por uma equipa 

externa, incluindo a identificação e validação de pontos fortes e áreas de 
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melhoria por critério do Modelo. Este feedback ajuda a focalizar as 

atividades de melhoria; 

- Um perfil de pontuação que cria oportunidades de benchmarking com 

outras organizações; 

- Uma forma de ganhar experiência e de aprendizagem, através da 

elaboração do documento de candidatura; 

- Uma oportunidade para testar o desempenho da organização; 

- Obtenção de um reconhecimento consistente com padrões europeus, a 

promoção da organização durante um período de dois anos, a nível 

nacional e europeu, colocando a organização em destaque relativamente 

à concorrência e motivando os colaboradores. 

 

A transparência é um dos valores da nossa ação municipal e para além de 

publicitarmos os documentos legais obrigatórios na página da internet da autarquia, 

vamos mais longe e divulgamos a evolução das disponibilidades financeiras ao dia, 

bem como a dívida a empreiteiros e fornecedores. Estamos a disponibilizar, em período 

experimental, a Plataforma I4C – information for citizen, com dados da atividade 

autárquica, mas também estatísticos de interesse para o cidadão. Para o efeito, estão 

a ser colocados, a título experimental, um conjunto de sensores, para a monitorização 

de diferentes parâmetro, como por exemplo, qualidade do ar, consumo de água e 

energia, estacionamento, entre outros. 

O compromisso assumido no âmbito do Pacto de Autarcas, uma iniciativa da Comissão 

Europeia que estabelece que até 2020, os municípios aderentes têm de reduzir em pelo 

menos 20% as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), como forma de não 

ultrapassar as metas traçadas pela política energética da União Europeia através de 

um aumento da eficiência energética e de uma produção e utilização mais limpa de 

energia. 

A este nível destacamos o sistema de iluminação inteligente com recurso a tecnologia 

LED, e o sistema de monitorização, que nos permite ajustar os concursos às necessidades 

dos cidadãos, gerando poupanças significativas que são canalizadas para um Fundo 

de Eficiência Energética (FEE), que será aplicado em mais medidas de eficiência 

energética, em consonância com os interesses da população. Para esse projeto 

contribuem os dois Living Labs nos quais estamos inseridos – Lighting Living Lab e o 

Águeda Living Lab- em que os cidadãos/utilizadores serão envolvidos na melhoria das 

soluções/produtos. 

É neste contexto que surgem para 2017 novos projetos, mas também se dará 

continuidade a iniciativas já em curso, que visam diminuir o consumo energético e/ou 
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torná-lo mais eficiente: substituição 10.000 luminárias de Iluminação Pública por 

lâmpadas Led, com sistema de gestão, para melhorar a iluminação de espaços 

públicos, jardins e edifícios municipais, instalação de candeeiros fotovoltaicos para 

iluminação do canal e das vias de acesso ao Sardão, aquisição de equipamento para 

eficiência energética e produção de energias renováveis, entre outras ações junto da 

comunidade escolar, das IPSS, empresas e cidadãos. Durante o ano de 2017 as 

atividades relacionadas com projetos nacionais e internacionais de eficiência 

energética, como por exemplo o Infinite Solutions, terão também continuidade. 

 

Desde 2009 que somos reconhecidos a nível nacional, como um Município Amigo das 

Famílias devido à política de Apoio à Família, onde promove medidas que contribuem 

para o aumento da natalidade, a qualidade de vida, a conciliação da vida profissional 

com a vida familiar e a coesão social. Neste âmbito destaca-se a competitividade fiscal 

do Município de Águeda, pelo quadro fiscal equilibrado que apresenta desde 2015, 

onde o Executivo Municipal, no uso das suas competências previstas na legislação em 

vigor, aplicou um conjunto de medidas, em contraciclo com as políticas que eram 

seguidas pelo Estado Central, que passamos a enumerar:  

- Não aplicação da Taxa Municipal de Turismo; 

- Não aplicação da Taxa Municipal de Proteção Civil; 

- Não aplicação da Taxa de Ocupação do Subsolo (TOS) do gás natural; 

- Não aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP); 

- Não aplicação da taxa variável de Imposto de Rendimento de Pessoas 

Singulares (IRS) que cabe às Autarquias (5%); 

- Não aplicação da Derrama para os sujeitos passivos que tenham um 

volume de negócios igual ou inferior a 100.000,00€; 

- Aplicação da taxa mínima, permitida por lei, para o Imposto Municipal 

sobre Imóveis (0,3%). 

 

Acresce referir que no quadro da Região e do Distrito de Aveiro, o Município de Águeda 

é o único que tem a taxa de 0% do IRS, e a nível nacional encontra-se na lista dos 

Municípios com menor carga fiscal. 

Estas medidas só foram possíveis, graças à situação financeira equilibrada que a 

Câmara Municipal de Águeda dispõe. 

Recorde-se que de acordo com a Lei nº 53/2014, de 25 de agosto, que aprovou o 

Regime Jurídico de Recuperação Financeira Municipal, é estabelecido que as 
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autarquias que estejam endividadas e tenham de recorrer ao FAM – Fundo de Apoio 

Municipal têm de aplicar as taxas máximas previstas na lei. Definiu ainda que as 

autarquias com uma situação financeira equilibrada, têm de contribuir para o FAM, o 

que no Municipio de Águeda representa cerca de 187.000,00€.  

Continuamos a ter rigor na gestão, as disponibilidades financeiras permitem, mantendo, 

enfrentar os desafios que são colocados com tranquilidade. A Câmara de Águeda 

continua apostada em aliviar os encargos fiscais que recaem sobre as famílias, 

melhorando assim as condições de vida e a atratividade do concelho. A autarquia 

abdica na globalidade de mais de 3,5 Milhões de euros; é dinheiro que fica para as 

famílias aguedenses! 

 

Neste sentido, e à semelhança dos anos anteriores, as Grandes Opções do Orçamento 

e Plano para 2017 (GOP 2017) sustentam-se, de forma positiva, na situação económica 

e financeira equilibrada da Câmara Municipal de Águeda.  

 

Apesar da confiança da situação financeira presente, as mesmas são fortemente 

condicionadas pela incerteza quanto aos mecanismos de financiamento a 

disponibilizar pelo atual Quadro Estratégico Comum (QEC). 

 

Acresce referir que a omissão legislativa, desde 3 de janeiro de 2014, relativamente à 

operacionalização do Quadro Plurianual Municipal, previsto no artigo 44º da Lei nº 

73/2013 (Lei das Finanças Locais), o planeamento plurianual não poderá ter qualquer 

consequência vinculativa para o próximo ano. Contudo, fizemos uma previsão realista 

das verbas inscritas em regime de plurianualidade. 

 

É certo que a atuação do Município tem vindo a ser condicionada por imposições 

externas de diversa natureza, mas é igualmente certo que o atual enquadramento da 

nossa atividade nos obriga a ponderar muito bem as escolhas a efetuar e a decidir de 

forma consciente sobre quais as melhores opções para a aplicação das verbas 

disponíveis. 

 

O presente documento corporiza uma memória descritiva das Grandes Opções do 

Orçamento e Plano para o ano 2017, sendo um documento que reflete as escolhas do 

seu Executivo e dos compromissos assumidos com os cidadãos de Águeda.  
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2. Metodologia 

 

O Orçamento e Plano para 2017 reflete uma política de continuidade com o 

compromisso assumido em 2005 e reafirmado nas autárquicas de 2013, orientado para 

a concretização da estratégia de desenvolvimento sustentável que traçámos para o 

concelho de Águeda, bem como para a sua afirmação no contexto regional, nacional 

e internacional.  

Os documentos previsionais têm por objetivo: 

� Prosseguir com a estratégia de rigor e de maior contenção da despesa pública, 

para reforço e consolidação das finanças municipais; 

� Fomentar o desenvolvimento sustentável e harmonioso do Município, com 

propósito da melhoria da qualidade de vida dos munícipes, considerando as 

atuais condicionantes socioeconómicas e financeiras; 

� Criar condições para a continuidade da realização dos projetos municipais, 

tirando o máximo aproveitamento das oportunidades de cofinanciamento a 

estabelecer pelo novo Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 da União 

Europeia (Quadro Estratégico Comum), de acordo com a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 39/2013, de 14 de julho). 

 

O processo de preparação dos documentos previsionais teve início em agosto de 2016, 

onde houve uma ordem de serviço que determinou que todas as Divisões e Unidades 

Técnicas apresentassem propostas de atividades, que posteriormente foram objeto de 

análise e enquadramento técnico nas medidas de contenção da despesa pública, 

incluindo os compromissos a transitar de ano. Posteriormente, estas foram alvo de 

validação pelos responsáveis políticos dos pelouros e apresentados aos órgãos 

municipais, de acordo com o previsto na alínea c) do nº1 do artigo 33º e da alínea a) 

do nº1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

Na elaboração do orçamento da receita tivemos em consideração: 

� A execução da receita nos últimos três anos económicos; 

� A redução do IMI para as famílias com filhos 

� Os Fundos Municipaisprevistos  no Mapa XIX – Transferência para os Municípios, 

da  proposta de LOE para 2017; 

� As transferências do Ministério de Educação referentes ao acordo no âmbito do 

programa “Aproximar Educação”; 
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� A estimativa da receita referente às candidaturas do projeto 

100(DES)Empregados, provenientes da comparticipação do IEFP, IP, tendo em 

conta as candidaturas apresentadas em 2016; 

� A estimativa da comparticipação do Portugal 2020 com base na informação 

técnica de cada candidatura. 

 

Na elaboração do orçamento da despesa tivemos em atenção a execução da 

despesa dos últimos três anos económicos. As despesas com o pessoal foram estimadas 

com base nos postos de trabalho constantes no Mapa de Pessoal, que se apresenta em 

anexo. 

 

A elaboração do documento das Grandes Opções do Plano e do Orçamento da 

Câmara Municipal de Águeda para 2017, tem como enquadramento legal o Decreto-

lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), alterando pela Lei nº162/99, de 14 de setembro, pelo 

Decretos-lei nº 26/2002 de 14 de fevereiro, nº315/2000, de 2 de dezembro, e nº 84-

A/2002, de 5 de abril, e pela Lei nº 60-A/2005, de 30 de dezembro. Este cumpre ainda o 

disposto no artigo 45º e 46º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. 

 

Para a elaboração do presente documento, tivemos também em consideração a 

opinião dos Senhores Presidentes das Uniões/Juntas de Freguesia, no que se refere aos 

investimentos considerados prioritários para o concelho, no âmbito do trabalho de 

proximidade que tem vindo a ser desenvolvido, fruto do reforço de competências das 

autarquias locais. 

 

Demos cumprimento ao exercício do Direito à Oposição (Lei nº24/98, de 26 de maio), 

com os partidos com assento na Assembleia Municipal de Águeda, bem como com os 

jovens, no âmbito do plenário do Conselho Municipal de Juventude (Lei nº6/2012, de 10 

de fevereiro), como exercício de enriquecimento das decisões tomadas. 

 

Em 2015, demos mais um passo para a participação dos cidadãos, com a 

implementação do Orçamento Participativo de Águeda. De acordo com a 

monitorização que tem sido feita dos 17 projetos vencedores, a 31 de dezembro de 2016 

estarão entregues à comunidade 15 projetos. Transitarão 2 projetos (Requalificação do 

Largo do Carvalhal e Requalificação do Parque do Emigrante) que irão integrar as 

GOP2017.  
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Acresce referir, que de acordo com o artº 388º e 389º do CCP, os trabalhos executados 

em novembro serão medidos até dia 8 de dezembro, o auto será elaborado nos 10 dias 

seguintes e enviado para o Diretor de Obra para assinatura, posteriormente será 

enviada a respetiva fatura, que tem de ser registada e aprovada e só depois pode ser 

paga, pelo que estas verbas têm de estar contabilizadas no GOP 2017, apesar de 

estarem entregues à comunidade. 

  

Em 2016, implementámos a segunda edição do Orçamento Participativo de Águeda, 

que contou com 26 projetos a votação, tendo vencido 13, num total de 510.000,00€, 

cujo prazo de execução, salvo alguma exceção prevista no regulamento do 

Orçamento Participativo de Águeda, será 31 de dezembro de 2017. 

Fruto de um trabalho de concertação dos partidos políticos com assento na Assembleia 

Municipal de Águeda, em 2017 iremos implementar a 3ª edição do Orçamento 

Participativo de Águeda. 

O Plano de Desenvolvimento Estratégico do Município de Águeda (PDE 2013-2017) é um 

importante instrumento de gestão, que é revisto anualmente, aquando a elaboração 

das Grandes Opções do Orçamento e Plano. Este é composto por cinco eixos, que 

correspondem aos objetivos estratégicos, que por sua vez são divididos em Objetivos 

Operacionais afetos a cada uma das áreas de Competências Organizacionais da 

autarquia, que elencam as suas atividades/projetos, com os respetivos responsáveis e 

metas. 
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As PESSOAS, a SUSTENTABILIDADE e a MODERNIZAÇÃO/INOVAÇÃO, têm sido os valores 

da evidente mudança que temos vindo a concretizar no Município de Águeda, em 

conjunto com os aguedenses, que assentam em cinco pilares estratégicos: 

1. Urbanismo e Regeneração Urbana 

2. Juventude, Empreendedorismo e Criação de Emprego 

3. Turismo, Valorização Cultural e Ambiental 

4. Educação, Desporto, Saúde e Bem-estar 

5. Coesão Social 

 

É nesta ambiência que planeámos o ano 2017 da Câmara Municipal de Águeda com 

um orçamento superior ao do ano transato, fixado em cerca de 49 Milhões de euros, 

com uma gestão reiteradamente cuidada dos dinheiros públicos, na prestação com 

reconhecida qualidade, de todos os serviços que vamos continuar a disponibilizar aos 

aguedenses e no apoio às famílias e às empresas. Destaca-se que a inflação deste valor 

está em muito influenciada pelos valores das candidaturas ao Programa 2020, e o 

desconhecimento dos valores da sua comparticipação, que obriga as obras a serem 

cabimentadas pela totalidade do valor do projeto. 
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3. Pilares Estratégicos 

 

3.1. Urbanismo e Regeneração Urbana 

 

Um dos grandes desafios das cidades é combater a imagem de abandono, 

degradação, insegurança e envelhecimento! São várias as experiências de 

planeamento territorial, com vista a tornar as cidades atrativas, como por exemplo, 

usando a arte urbana, apostando na multifuncionalidade dos espaços, recuperando 

conceitos vintage e a sua identidade, entre outros. No entanto, a estratégia de 

planeamento territorial não pode estar desenraizada de uma Estratégia de 

Regeneração Urbana, pelo que os Fundos Comunitários e o Programa Parcerias para a 

Regeneração Urbana constituem um elemento de grande importância para uma nova 

visão da cidade e do concelho de Águeda.  

Um território onde fruto de uma visão integrada e centrada nas pessoas, é bom viver, 

trabalhar e divertir! 

 

Iniciámos um percurso, que se pretende continuar a aprofundar, de ligação da cidade 

ao rio, de potenciação e articulação das suas zonas verdes, de renovação do espaço 

público e dos equipamentos, de pleno aproveitamento das suas capacidades 

humanas, desenvolvendo uma cidade moderna, que se estende colina acima, 

competitiva e sustentável, centrada nas pessoas, capaz de cumprir, também, o seu 

papel de atração de população e de investimento. 

 

Consciente da importância do território, encarado como um recurso essencial para o 

desenvolvimento sustentável e integrado, a Câmara Municipal encontra-se a 

desenvolver novos mecanismos de intervenção no território, que lhe permitam dar um 

novo impulso ao processo de revitalização urbana da Cidade de Águeda e dos 

aglomerados urbanos do concelho, potenciando o aproveitamento das oportunidades 

decorrentes do atual Quadro Estratégico Nacional, enquadradas pelo Portugal 2020 e 

pelos respetivos Programas Operacionais, reforçada pelo reconhecimento da 

importância das cidades na aplicação da “Estratégia Europa 2020”, a dimensão urbana 

da política de Coesão foi consideravelmente reforçada para o período 2014-2020. 
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 Neste sentido, foram delimitadas 21 Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), a elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Urbano Sustentável, que engloba o Plano de Ação para 

a Regeneração Urbana e o Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas, e o 

Plano Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Águeda (PERU). 

A este nível temos estabelecido como primeira prioridade, no contrato celebrado com 

a CCDRC, as candidaturas para a recuperação de edifícios estratégicos: Mercado 

Municipal, e antiga fábrica Canário Lucas (futuro Museu da Indústria), Conservatório de 

Música de Águeda, Casa do ADRO, sede da Orquestra Típica, Parque da Alta Vila. 

O processo de delimitação destas ARU tomou em consideração que a delimitação de 

uma ARU teve por objeto espaços urbanos que apresentem insuficiências e fenómenos 

de degradação ou obsolescência ao nível do edificado, espaço público, infraestruturas 

urbanas, equipamentos, espaços verdes, bem como fenómenos de declínio da 

atividade económica e de ‘erosão’ social, que, no seu conjunto, justifiquem uma 

intervenção integrada. Assim, os vinte e um aglomerados urbanos identificados no 

concelho de Águeda são: Á-dos-Ferreiros, Aguada de Baixo, Aguada de Cima, 

Arrancada do Vouga, Barrô, Belazaima do Chão, Borralha e Sardão, Casal de Álvaro, 

Espinhel, Fermentelos, Macieira de Alcôba, Macinhata do Vouga, Mourisca do Vouga 

e Campelinho, Óis da Ribeira, Oronhe e Casaínho, Paradela, Pedaçães, Recardães, 

Sernada do Vouga, Travassô e Trofa e Crastovães. 

 

A reabilitação urbana integra um conjunto de benefícios fiscais consagrados no regime 

extraordinário de apoio à Reabilitação Urbana, aprovado pela Lei do Orçamento de 

Estado para 2008, os quais foram reforçados e ampliados pela LOE 2009 com a 

introdução do artigo 71º no Estatuto de Benefícios Fiscais. 

Os benefícios fiscais estão associados aos impostos municipais sobre o património, 

designadamente: 

� Isenção por um período de 5 anos, prorrogável por mais 5 anos a contar da data 

de conclusão da ação de reabilitação; 

� Isenção na primeira transmissão do imóvel reabilitado, quando destinado 

exclusivamente a habitação própria e permanente; 

� Aplicação de taxa reduzida do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 6% 

quando as empreitadas de reabilitação urbana se insiram nas ARU’s ou sejam 

contratadas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU); 

� Dedução da coleta do Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS), até ao limite 

de 500€, 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionadas com a 

reabilitação urbana; 
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� Isenção de IRC para os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de 

investimento imobiliário. 

 

Além do quadro de benefícios fiscais referidos anteriormente, disponibilizamos um 

conjunto adicional de estímulos associados à redução ou à isenção de taxas municipais, 

previstas no Código Regulamentar do Município de Águeda. 

Com o objetivo de qualificar o ambiente urbano do Concelho, a Autarquia apresentou 

em 2016, um conjunto de medidas e apoios para estimular e promover a Requalificação 

dos Edifícios, intitulada “Reabilitar, por uma Águeda ainda mais Linda”. 

 A isenção de taxas quer de construção/reabilitação quer da ocupação do espaço 

público, a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), durante 5 anos, assim como 

a redução dos encargos fiscais, no que respeita ao IVA (redução de 23% para 6%) e ao 

IRS com taxa de 5%, são alguns dos estímulos apresentados pela Autarquia. A 

autorização gratuita para a demolição de edifícios degradados faz também parte da 

estratégia de requalificação urbana do Município. 

 

Para os que têm maiores dificuldades financeiras, a Autarquia irá disponibilizar 125.000€ 

para o projeto “AGUEDACOR”. Com a oferta de tintas ou com a atribuição de apoio à 

compra das mesmas, possibilitando a pintura das habitações e/ou muros. Assim, quem 

se candidatar a este programa terá apenas de enviar uma fotografia da fachada que 

pretende pintar e os metros, posteriormente escolher se quer a tinta ou o valor monetário 

para a aquisição. Ao abrigo do protocolo assinado, a Autarquia ou o munícipe irá 

usufruir das condições e dos descontos da CIN. Para finalizar, e para lhe ser devolvido o 

valor, o munícipe terá que enviar uma fotografia já com a fachada recuperada. 

 

Alguns dos incentivos apresentados destinam-se a proprietários de imóveis inseridos na 

Área de Reabilitação Urbana (ARU), que abrange vinte e duas áreas no Concelho de 

Águeda. Contudo, para chegar ainda a mais cidadãos, a Autarquia alargou algumas 

das medidas a todo o Concelho. 

 

O Rio, o espaço Público e os Equipamentos são importantes, mas as dinâmicas vivenciais 

que se estabelecem na cidade e o retorno económico, mesmo que indireto que se 

retiram delas são fundamentais. Aqui destacamos o Agitágueda que se realiza todos os 

anos, nas três primeiras semanas de julho, no Largo 1º de Maio, com espetáculos de 

elevada qualidade e instalações de arte urbana; a Dinamização do Comércio de Natal, 

com a iluminação natalícia, ofertas culturais. Estas constituem um cartão de visita de 

uma forma de dinamização da economia local, pelas externalidades positivas que 
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geram ao nível do turismo, da cultura, da gastronomia e da atratividade do comércio 

local. 

 

A mobilidade das pessoas entre a Zona Alta e a Zona Baixa da Cidade é um problema, 

para o qual os serviços municipais dispensaram algum tempo a encontrar diferentes 

soluções, tendo a opção recaído na colocação de uma solução mecânica junto à 

Biblioteca Municipal Manuel Alegre, a que vamos juntar a requalificação da Rua da 

Infantaria 28 e da Rua da Escola Central de Sargentos. 

 

Importa destacar que na sequência do Plano de Ação do PIMTRA – Plano Intermunicipal 

de Transportes da Região de Aveiro, da Estratégia de Especialização Inteligente (S3-

Águeda), e dos compromissos assumidos internacionalmente (Energy Cities), iremos 

apostar, ainda mais, nos Modos Suaves e nos Transportes Amigos do Ambiente (ex: 

aquisição de veículos elétricos).  

No âmbito da estratégia de Regeneração Urbana iremos implementar o Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), para o qual temos um conjunto de ações 

previstas com vista à promoção da mobilidade suave no nosso concelho: 

� Estruturação do Eixo EN1/interface modal/Escola Marques de Castilho para a 

circulação ciclável e pedonal (Rua Dr. Manuel Alegre/Rua 15 de Agosto e 

Praceta de Chãs); 

� Construção de ciclovias e vias pedonais a nascente – ligações 

centro/equipamentos escolares e comerciais a Assequins e Ameal; 

� Construção de ciclovias e vias pedonais a poente – ligações 

centro/equipamentos sociais e de saúde a Paredes; 

� Ligação ciclável centro da cidade às Zonas Industriais de Travassô e Barrô (1ª 

fase); 

� Sistema Integrado de Gestão de Transportes Públicos e estacionamento de 

Águeda. 

Acresce referir que no próximo ano iremos aumentar o número de Parques do be-

Águeda – bicicleta elétrica de Águeda, de modo a que as pessoas possam ter as suas 

deslocações facilitadas na cidade.  

 

Ao nível da Mobilidade intraconcelhia, com o “Vou a Águeda” um sistema de transporte 

a pedido, em parceria com a TRANSDEV e as Juntas de Freguesia, que visa responder 

às necessidades das pessoas que residem nas freguesias mais distantes da sede do 

concelho (ex: Macieira de Alcôba, Préstimo, Macinhata do Vouga, Lamas do Vouga, 

Agadão, etc). 
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Com a construção do Canal By-pass do Rio Águedaestão reunids as condições para 

que avance o 

Parque Urbano da Cidade. 

Em 2016 levámos a cabo um concurso de ideias, em parceria com a ESAP – Escola 

Superior de Estudos Artísticos do Porto, onde os aguedenses foram convidados a 

participar e apresentar sugestões do que queriam para este espaço de sociabilidade; 

e os arquitetos paisagistas foram desafiados apresentar soluções paisagísticas. O autor 

do projeto vencedor está a de desenvolver o projeto, dentro dos critérios exigidos pela 

autarquia e integrar as soluções apresentadas pelos aguedenses. Prevemos lançar a 

obra a concurso durante o ano 2017. 

 

Os investimentos da AdRA – Águas da Região de Aveiro, SA estão com um atraso muito 

significativo no nosso concelho, pelo que nos socorremos de uma equipa de consultores 

para nos ajudar a redefinir o EVEF - Estudo de Viabilidade Económico-Financeira e 

analisar as situações de incumprimento contratual, estudando os cenários que sejam 

mais favoráveis para o posicionamento do Município. 

Para além da Revisão do EVEF, este processo tem sofrido alguns atrasos devido às 

imposições legais que têm surgido, tornando-se necessário fazer uma análise mais 

profunda de todo este processo, recorrendo assim a recursos humanos qualificados. 

Encontra-se também em discussão a alteração ao Contrato de Parceria, outorgado em 

29.07.2009, que se configura num momento particular uma vez que tem de se adaptar 

o contrato ao novo enquadramento jurídico e ao novo plano de investimentos. 

Para além destes acontecimentos, está em análise um estudo sobre o projeto de 

integração vertical dos serviços de água e saneamento na Região de Aveiro, de forma 

a que se possam analisar os cenários da inclusão na AdRA da ex-SIMRIA e do Sistema 

do Carvoeiro de forma isolada ou conjunta.  

Esta situação tem conduzido a consecutivas derrapagens, que interferiu com as 

pavimentações das vias do nosso concelho. Tendo em consideração que a atuação 

da Câmara Municipal de Águeda se pauta por uma boa gestão dos dinheiros públicos, 

decidimos efetuar apenas uma intervenção de fundo em vias que estivessem 

devidamente infraestruturadas com a rede de água e saneamento, indo ao encontro 

dos anseios da população, estando previsto um investimento superior a 3,5 Milhões de 

euros, em 2017, para pavimentações e repavimentações. 
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3.2. Juventude, Empreendedorismo e Criação de Emprego 
 

As políticas de Juventude são assumidas como transversais a toda a atividade 

autárquica e traduzem-se na vontade municipal de captar, fixar e desenvolver 

conhecimento, criar condições para uma juventude dinâmica, empreendedora, capaz 

de conceber o seu futuro com autonomia, segurança, capacidade de intervenção e 

participação na comunidade. 

 

Um dos pilares fundamentais de uma sociedade económica e socialmente sustentável 

corresponde, sem dúvida, à robustez da sua base produtiva e à sua capacidade 

inovadora e de autorregeneração ao longo das várias gerações, gerando riqueza e 

emprego. 

Águeda, desde sempre, é conhecida pelo seu dinamismo industrial e empresarial. 

Conscientes deste dinamismo, encetámos um conjunto de ações com vista ao reforço 

socioeconómico do Município, onde se destaca: Parque Empresarial do Casarão (PEC-

Águeda), a Linha de Apoio ao Empresário, a Incubadora de Empresas de Águeda, a 

participação em feiras nacionais e internacionais, entre outros. 

 

O PEC-Águeda, que se tornou uma realidade, responde a uma debilidade concelhia 

há muito sentida, que se traduzia na falta de oferta de solo industrial a um preço 

acessível. 

Em 2015, vimos nascer a primeira empresa no Parque Empresarial, a TORTEC, e após a 

negociação com um Grupo Indiano ligado ao setor automóvel, Águeda foi escolhida 

para instalar o projeto Butterfly, da Sakthi Portugal.  

O projeto conta com um investimento superior a 25 Milhões de euros na primeira fase, 

prevendo criar inicialmente cerca de 200 postos de trabalho, estando previsto o início 

da laboração em janeiro de 2017. Na segunda fase, o investimento poderá aumentar 

até 40 Milhões de euros, com a criação de cerca de 1500 postos de trabalho diretos, 

numa matriz económica que poderá envolver mais de 10000 pessoas. 

Posteriormente, surgiu a Triangle’s – cycling equipments, S.A. constituída por 3 empresas 

aguedenses, que se instalou no PEC-Águeda, num lote com uma área de 63.000m². 

Traduz-se num investimento de 17 Milhões euros até 2017, com a criação de 93 postos 

de trabalho diretos para fabricar quadros em alumínio para bicicletas, que até agora 

eram fornecidas ao mercado europeu pela China. 

O grupo Asiático Fritz Jou Manufacturing apresentou em 2016 uma proposta de 

intenção para a criação de uma nova unidade industrial no PEC-Águeda, que culminou 
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com a formalização de um contrato para a aquisição parcial do lote que pertenceu ao 

LIDL. A empresa prevê a produção de cerca de 35 mil bicicletas na 1ª fase (2016-2018), 

atingindo as 100 mil unidades numa 2ª fase (2021), prevendo-se ainda um investimento 

de 8 Milhões de euros.  

Ao albergar esta unidade estima-se a criação de 100 postos de trabalho diretos, e 

muitos outros indiretos, um número bastante significativo no contexto atual do 

desemprego tanto a nível nacional como local. Para além de ser um investimento com 

caráter inovador face ao tipo de produto que desenvolve (bicicletas de gama média-

alta e elétricas), não produzidos em Portugal, são incorporadas como matérias-primas 

a fibra de carbono e alumínio, assim como acessórios mecânicos e eletrónicos de alta 

tecnologia. De salientar ainda que esta empresa apresenta-se como um dos maiores 

montadores asiáticos no setor das duas rodas e tem como parceiros marcas tão 

conceituadas como a Cannondale e a Pinnarello.  

 

Em setembro de 2016, a empresa Solintellysys, Lda celebrou um contrato para aquisição 

de um lote com uma área de 50.735m² para instalação de uma unidade industrial 

destinada ao estudo, projeto, fabrico, montagem e assistência pós-venda de 

instalações de tratamento de superfícies e pintura para a indústria em geral, bem como 

para instalações de meio ambiente, robótica, energia, automação industrial e projetos 

industriais especiais. Este projeto, cujo valor do investimento ronda os 8 Milhões de euros, 

prevê a criação de 35 novos postos de trabalho no primeiro ano de atividade; aposta 

ainda no setor aeronáutico, procurando atrair clientes e partners internacionais, a par 

com a criação de uma academia industrial com o objetivo de criar e radicar know-

how. 

 

Atualmente, o PEC-Águeda encontra-se totalmente vendido, estando a sua ampliação 

comprometida a 90%, pelo que na Assembleia Municipal de Águeda de setembro de 

2016 foi apresentada a proposta para triplicar a atual área o que obriga a uma Alteração 

do PDM. 

 A atração de investimento para o Parque Empresarial é e será uma das prioridades do 

atual executivo!  

 

Esta nova realidade, exigiu que a autarquia efetuasse um investimento superior a 1,3 

Milhões de euros para instalar a Linha de Alta Tensão, essencial para o funcionamento 

das empresas que se estão a instalar. Demos os primeiros passos e avançaremos com a 

Linha de Muito Alta Tensão.  
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Encontra-se também em fase de elaboração de projeto do Acesso à Rede Viária 

Fundamental do PEC-Águeda que ligará o parque à rotunda da Famel, de modo a 

melhorar as condições de acessibilidade. Fruto do contrato assinado com a CCDRC, 

para os Fundos do Portugal 2020, apresentámos um projeto para a construção de um 

acesso sul ao PEC-Águeda, que permitirá a ligação com o IC2 (junto à SOPARAFUSO). 

 

A crescente procura de mão-de-obra no nosso concelho e as dificuldades de 

recrutamento junto do Centro de Emprego de Águeda, levou-nos a criar uma 

Plataforma de Emprego especificamente para as ofertas das empresas locais, onde os 

interessados podem apresentar a sua candidatura espontânea e deixar o seu currículo. 

Com esta medida, que nos primeiros seis meses de funcionamento da plataforma 

registou 1100 candidaturas, pretendemos atrair quadros para o nosso concelho e 

facilitar o processo de candidatura dos nossos jovens 

 

Em maio de 2016, foi efetuada a inauguração do Espaço Multigeracional de Águeda, 

que acolhe serviços como a Incubadora de Empresas de Águeda, o AguedaTV, a 

delegação da ADICES e futuramente a Loja Europa Jovem. 

A Incubadora de Empresas de Águeda conta, atualmente, com 18 empresas e 7 ideias 

de negócio, funcionado numa lógica de espaço de co-working e com um conjunto de 

serviços: contabilidade/fiscalidade, imagem/comunicação, marketing e formação. 

Conta com vários parceiros para o apoio às empresas e ao empreendedorismo, 

nomeadamente o Instituto Pedro Nunes (IPN), a AEP-feiras, congressos e eventos, o 

IAPMEI, e a IERA – Incubadora de Empresas em Rede de Aveiro. 

 

 

Em 2016 formalizámos a parceria com a ADICES- Associação de Desenvolvimento Local 

e construímos uma estratégia de Desenvolvimento de Base Comunitário (DLBC), para o 

desenvolvimento de um conjunto de projetos de âmbito rural, de iniciativa dos 

cidadãos, como por exemplo ao nível do turismo e da agricultura. Neste sentido, a 

ADICES tem um gabinete no Espaço Multigeracional para acolher os empreendedores.  

Daremos também continuidade ao projeto “Agricultura, Semente de Sustentabilidade” 

que visa apostar numa área que constitui um cluster de atividade no nosso concelho 

através da formação, ações de sensibilização e disponibilização de uma Bolsa de Terras, 

criando condições para a produção de alimentos para consumo próprio, sendo um 

importante complemento do orçamento familiar. Aproveitando as oportunidades do 
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atual Quadro Comunitário e da parceria com a ADICES, iremos intensificar o trabalho 

de divulgação de candidaturas a fundos para a instalação de novas culturas agrícolas. 

O Centro de Juventude de Águeda (CJA) tem como objetivos subscrever os valores do 

Conselho da Europa, promover a cooperação no setor da juventude e uma dimensão 

internacional nas atividades juvenis, contribuir para a definição de políticas juvenis 

locais, nacionais e internacionais, promover a Educação e Formação de jovens, 

contribuir para o desenvolvimento e melhoria da qualidade da prática educativa não-

formal e do trabalho com jovens, e apoiar no estímulo à cidadania ativa, ao 

associativismo, empreendedorismo e à criatividade. 

Com a implementação da Loja Europa Jovem de Águeda “Águeda Youth Europe 

Store”, em parceria com a Psientífica - Associação para a Promoção e Desenvolvimento 

Social, tenciona-se que haja uma disseminação pelos jovens aguedenses de 

informação nacional e europeia do âmbito da juventude, desenvolvendo desta forma 

projetos de mobilidade europeia e voluntariado jovem, apoiando ainda na realização 

de candidaturas de ONG a fundos europeus. 

Implementaremos uma nova edição do Programa Juventude Ativa, destinado a jovens 

que não ingressaram na universidade, promovendo uma atividade ocupacional 

durante um período máximo de oito meses. Esta medida, tem como objetivo promover 

a facilitação da inserção de jovens ativos no mercado de trabalho, permitindo o 

desenvolvimento de competências sociais e profissionais. 

 

 

3.3. Turismo, Valorização Cultural e Ambiental 

A marca ‘Águeda’ está também associada à instalação de guarda-chuvas, e ganhou 

força nas redes sociais tendo colocado o nosso concelho nos principais sites e roteiros 

turísticos de todo o mundo. Este facto conduziu ao desenvolvimento de uma 

‘identidade local’, ao orgulho de ser de Águeda e a um despertar dos aguedenses para 

os produtos e serviços decorrentes da atividade turística – a gastronomia, a hotelaria, a 

arte urbana, as artes performativas, o merchandising, entre outros. 

Águeda, é como tal um destino turístico de excelência, na região e mesmo no país, são 

milhares os visitantes que nos procuram anualmente, verificando-se um aumento 

significativo de afluência ao posto de turismo e aos espaços museológicos de todo o 

concelho. O roteiro de Arte Urbana é já uma referência a nível internacional, como 

evidencia a recente atribuição do prémio melhor instalação urbana do ano, segundo 
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Widewalls à obra de arte urbana “Love Prisoners” do artista italiano Millo, instalada em 

Recardães. 

Os interesses dos visitantes passa também por todo o património natural e cultural 

aguedense que a autarquia tem vindo a promover e valorizar. Fruto desta valorização 

o Município tem sido convidado a participar em feiras e certames nacionais e 

internacionais, contribuindo desta forma para a disseminação das valências territoriais 

e afirmação de Águeda enquanto destino e produto turístico de excelência. 

 

Fruto desta dinâmica, nasceu em 2016 no nosso concelho o primeiro Hostel, e em março 

de 2017 entrará em pleno funcionamento o Golden Tulip Hotel, respondendo assim às 

necessidades de alojamento no nosso concelho. 

 

Nos últimos anos, e fruto das instalações artísticas, o concelho de Águeda tem sido 

procurado por Auto caravanistas, que não encontram no concelho um espaço com 

condições para pernoitar. Neste sentido, no último trimestre de 2016, implementaremos 

um Parque de Auto Caravanismo no Centro da Cidade (estacionamento da feira) e dois 

espaços de pernoita – Pateira (junto ao Parque de Óis da Ribeira), Largo de S. Simão na 

Maçoida (projeto vencedor da edição 2015/2016 do Orçamento Participativo de 

Águeda). É nossa intenção em 2017 instalar o terceiro Parque de Pernoita, nas margens 

da Pateira, em Fermentelos, com o objetivo de dar condições aos caravanistas que têm 

procurado aquele espaço. 

 

A Lagoa da Pateira constitui uma das maiores Lagoas Naturais da Península Ibérica, 

classificada como zona Húmida de Importância Internacional - convenção RAMSAR. 

Esta é procurada para múltiplos usos – turísticos, desportivos, académicos, lazer, entre 

outros – pelo que urge o desenvolvimento de ações que contribuam para a 

preservação e promoção da Pateira. O Trilho Pedestre (PR1) irá ter continuidade pelo 

Vale do Cértima (PR12), um importante ecossistema aquático que está associado ao 

cultivo do arroz. 

Em 2017, iremos abrir o Trilho do Rio Águeda, que terá a componente de pista ciclável 

e pedestrianismo, ficando esta última concluída durante o ano 2016. 

 

As margens da Pateira serão percorridas por um Jardim de Silhuetas, de forma a chamar 

a atenção do visitante para a biodiversidade local, pelo que em 2017 iremos lançar o 

concurso público para a realização deste projeto, que será um elemento de atração 

de mais visitantes para o nosso concelho. 
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Hoje, a Cultura desempenha um papel fulcral na atratividade de um território, enquanto 

fator de competitividade e de diferenciação, sendo um indicador da qualidade de vida 

e do bem-estar das populações. Como tal, a cultura continuará a ser uma das grandes 

apostas da Autarquia na promoção e apoio de iniciativas, projetos e ações que visem 

o desenvolvimento cultural da região e o alargamento das suas potencialidades, bem 

como a preservação da sua identidade e intercâmbio cultural. 

 

Fruto deste trabalho e dos equipamentos que emergem (Centro de Artes e a 

Incubadora Cultural) no ano 2017 apresentaremos o Plano Municipal de Cultura, com 

uma visão estratégica das dinâmicas culturais e os seus diferentes públicos, que está a 

ser construído de uma forma participada com os cidadãos, artistas, associações, 

escolas e empresas de Águeda. 

 

O ano 2016 ficou marcado pela cedência, temporária, do edifício da InCA – 

Incubadora Cultural de Águeda, à Sakthi Portugal para instalação do complexo do 

conhecimento, designado por Centro de Inovação e Tecnologia N. Mahalingam 

(CITNM). 

Em 2017, a InCA entrará em pleno funcionamento em estreita articulação com a 

Incubadora de Empresas de Águeda, mas dirigida às indústrias criativas e culturais, que 

apostam na criatividade, competência e talento individual, com potencial para a 

criação de trabalho e riqueza através da geração e exploração da propriedade 

intelectual. 

 

Em julho de 2015, iniciámos a construção do Centro de Artes de Águeda, num 

investimento de cerca de 4 Milhões de euros, cuja conclusão e entrada em 

funcionamento no segundo trimestre de 2017. Trata-se de um edifício com 4312,00m² 

totalmente dedicado à cultura, dividido em 3 grandes espaços: exposições, auditório 

para mais de 600 lugares e serviços comuns, como é o caso do café concerto, dos 

serviços educativos, da livraria, da administração, reservas e áreas técnicas. Acresce 

referir que as instalações técnicas foram pensadas atendendo a aspetos ecológicos e 

económicos, abrangendo as fases de construção e manutenção, de modo a assegurar 

a multifuncionalidade dos espaços e a sua sustentabilidade. 

Com esta obra pretendemos afirmar Águeda como um destino cultural! 

 Hoje, Águeda não possui um espaço com as condições técnicas e físicas para acolher 

os principais roteiros culturais do país, o que leva os aguedenses à procura de ofertas 

culturais em outros municípios da região.  
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Anualmente, o Município de Águeda tem proporcionado, diversas atividades de âmbito 

cultural. Na segunda sexta-feira de cada mês, entre o outono e a primavera, temos as 

“Sextas Culturais”, marcada pela interculturalidade e pela aposta em diferentes artes 

performativas, como é exemplo a música, a dança e o teatro.  

De destacar ainda o “Festival i”, dedicado às crianças, e a animação musical que 

proporcionam as cinco orquestras do concelho, com a “Orquestra Municipal de 

Águeda”. 

 

Daremos continuidade ao Programa de Apoio às Associações Culturais e Juntas de 

Freguesia, previsto no Código Regulamentar do Município de Águeda, como forma de 

incentivo para a melhoria de condições infraestruturais e técnicas e da concretização 

de Plano de Atividades, ainda mais ambiciosos. 

 

As políticas culturais para além dos equipamentos e das ofertas culturais que referimos 

anteriormente incidem na preservação do património material e imaterial. Neste campo 

iremos lançar uma edição comemorativa dos 500 anos, com a reprodução dos forais 

do concelho de Águeda. 

 

No âmbito do Pacto de Coesão e Desenvolvimento Territorial da Região de Aveiro, 

incluímos a requalificação do Panteão dos Lemos, na União de Freguesias de Trofa, 

Segadães e Lamas do Vouga, num investimento de 175.000 euros. 

 

Ao nível da Estação Arqueológica do Cabeço do Vouga (EACV), os constantes atos de 

vandalismo associados às intempéries não oferecem condições para a dinamização 

da estação. Reconhecendo a importância deste legado, estamos a desenvolver uma 

aplicação (APP) para uso dos visitantes, que permita a visualização em 3D e a 

interpretação das ruínas ali existentes, ao nível do edificado, artes e ofícios. 

 

O Município de Águeda tem um significativo núcleo museológico, que necessita de se 

adaptar aos desafios das tecnologias da informação e comunicação. Considerando a 

importância do espólio do Museu Etnográfico da Região do Vouga como forma de 

transmitir às gerações futuras os costumes e tradições, iremos estabelecer um protocolo 

para melhorar o seu serviço educativo com recurso às Tecnologias da Informação e 

Comunicação. 

 

 



 

 

G r a n d e s  O p ç õ e s  d o  P l a n o  e  O r ç a m e n t o  2 0 1 7  

 

Página 23 

3.4. Educação, Desporto, Saúde e Bem-Estar 

O Município de Águeda encetou em 2005 uma política clara de apoio à educação e 

de modernização da rede escolar concelhia, que culminou numa profunda 

reestruturação de todo o sistema existente, dos quais se destacam: 

1. a criação, de um vasto conjunto de parcerias na área do fornecimento de 

refeições e transportes e Componente de Apoio à Família (hoje AAAF), com mais 

de 23 entidades diferentes, desde IPSS, Juntas de Freguesia e empresas privadas, 

com vista à criação de uma rede de proximidade de suporte aos 

estabelecimentos de ensino existentes à data; 

2. a elaboração e implementação da Carta Educativa de Águeda, com a 

redefinição da rede escolar, o que conduziu a uma realidade distinta presente 

no território, e que se traduziu na criação de 7 pólos educativos que permitiram 

melhorar as condições de ensino existentes no concelho: Barrô, Borralha, 

Macinhata do Vouga, Valongo do Vouga, Fermentelos, Trofa e Recardães; 

3. a assinatura do Contrato nº 160/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série 

— N.º 140 — 22 de julho de 2009, e efetuado com base no decreto-lei nº 144/2008 

de 28 de julho, o qual estabeleceu a passagem para o município do Pessoal Não 

Docente (PND) das escolas básicas e da educação pré–escolar, das atividades 

de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico e da gestão do 

parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico; 

4. a requalificação a partir de 2011, das então EB1,2,3 Fernando Caldeira,  EB2,3 de 

Valongo do Vouga,  EB2,3 de Fermentelos e  EB2,3 de Aguada de Cima, com 

base em fundos comunitários previstos no QREN; 

5. a assinatura em 2015 do contrato interadministrativo de delegação de 

competências nº 549/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 145 

— 28 de julho de 2015, no âmbito do já referido programa APROXIMAR 

EDUCAÇÃO. 

 

De destacar que a entrada no programa APROXIMAR EDUCAÇÃO, pela Câmara 

Municipal de Águeda e os Agrupamentos de Escolas/Escola Não Agrupada, resultou do 

facto de todos considerarem que seria benéfica esta parceria, até pela experiência de 

trabalho em conjunto já existente entre as partes (sobretudo ao nível do 1º ciclo), onde 

foi possível notar uma grande disponibilidade da autarquia para intervir e colocar mais 

meios disponíveis, para as escolas ultrapassarem os seus problemas do dia-a-dia. Com 

o processo que se iniciou, o que se pretende é aprofundar os laços institucionais e 

funcionais entre entidades que trabalham no mesmo território e com o mesmo fim, 
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ultrapassando as barreiras burocráticas deste processos e os constrangimentos que, 

hoje, ainda se sentem, por forma a criar um sistema educativo local leve, independente, 

ágil e capaz de ser diferenciador e diferenciar, pela positiva, os alunos aguedenses. 

O Município de Águeda, no âmbito das suas competências, desenvolve diversas ações 

cujo objetivo, direto ou indireto, é o de prevenir o insucesso escolar dos alunos que 

frequentam os estabelecimentos de educação do concelho, assim como promover a 

melhoria dos conhecimentos e estimular a aprendizagem formal e não formal das 

crianças do concelho. Estas ações extravasam aquilo que são as obrigações legais do 

Município em matéria de educação. Assim, importa destacar as seguintes ações e 

projetos: 

1. Gabinete de Atendimento Psicológico (GAPSI): a autarquia tem no seu quadro 

duas psicólogas cujo trabalho está centrado na área de apoio aos alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, efetuando consultas a alunos sinalizados pelos 

professores e que incluem alunos com dificuldades de aprendizagem e 

motivacionais, sendo que através da psicoterapia os mesmos melhoram os seus 

resultados e comportamentos em sala de aula e para com os colegas. O 

Município tem ainda parcerias com os Pioneiros (IPSS local) e com a Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga, para apoio psicológico complementar ao 

efetuado pelo GAPSI. No total são abrangidas anualmente mais de 100 crianças 

dos estabelecimentos de ensino do concelho. 

2. Apoio no Transporte Escolar: para além do que está previsto legalmente, a 

autarquia assume o custo global do transporte de alunos carenciados que 

residam a menos de 4 km da escola e/ou de alunos do ensino secundário (uma 

vez que nestes casos a legislação prevê que estes comparticipem em 50% o 

custo do transporte). Por outro lado, a autarquia criou, em parceria com 

entidades locais, um conjunto de circuitos não previstos pelo IMT para garantir o 

transporte de todos os alunos para os estabelecimentos de educação. De referir 

ainda, que a autarquia assume também o transporte de alunos que frequentam 

escolas fora da área da residência dos mesmos, desde que seja por motivos 

educacionais – manutenção do percurso escolar facilitando a integração e 

sucesso do aluno; transferência de alunos vítimas de bullying; alunos que 

frequentem cursos específicos. 

3. Águeda Living Lab (ALL): no âmbito deste projeto têm sido desenvolvidos diversos 

workshops nos estabelecimentos escolares nas áreas de programação e 

eletrónica (especialmente Arduíno e também impressoras 3D), verificando-se o 

interesse e motivação de todos os alunos (entre os quais aqueles considerados 

mais desmotivados e desinteressados da escola) em aprenderem a usar esta 
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ferramenta eletrónica e aprenderem a fazer “estruturas” interativas. O acesso 

prático a estas tecnologias motiva os alunos a quererem aprender o modo de 

funcionamento das mesmas, o que implica um maior interesse e, consequente, 

sucesso em disciplinas consideradas mais complexas como matemática e física.  

4. Projeto de Educação Digital nas Escolas do concelho de Águeda - “Águeda 

Educação +”: este projeto consiste na existência de “salas de aula com sistemas 

tecnológicos integrados de hardware, software e plataformas de ensino que 

deverão constituir o núcleo do ecossistema escolar focado na componente 

ensino e aprendizagem”, pretendendo-se com o mesmo, desenvolver um 

trabalho de melhoria contínua da pedagogia e das tecnologias, assegurando a 

eficiência e evidenciando a evolução da qualidade do ensino e da 

aprendizagem como resultado do uso deste novo modelo. Será também 

importante referir que as tecnologias de informação aplicadas à educação 

permitem a implementação de novos modelos de ensino e aprendizagem, em 

contexto de sala de aula, em casa e com o envolvimento dos encarregados de 

educação, com recurso a conteúdos digitais e plataformas de apoio ao ensino 

e aprendizagem e, ainda, a um conjunto de ferramentas que permitem criar um 

ensino de Nova Geração muito mais eficiente, otimizando as aprendizagens e o 

sucesso escolar. No ano transato, esteve implementado no Agrupamento de 

Águeda, em duas turmas, uma do 5º e outra do 7º de escolaridade, sendo que 

a avaliação final efetuada pelos professores e alunos foi muito positiva, 

sobretudo no que toca ao comportamento em sala de aula e à melhoria da 

concentração dos alunos nas matérias lecionadas. Para o ano letivo 2016/2017, 

o projeto vai ser alargado a mais de 600 alunos, 30 turmas, em todos os 

agrupamentos do concelho. 

5. Ação Social Escolar: sendo uma competência do Município este apoio social, a 

autarquia definiu outros critérios para além dos previstos legalmente de modo a 

poder auxiliar outros alunos, e respetivas famílias, que se encontram em 

condições sociais muito precárias que impedem a compra de livros e outros 

materiais escolares, bem como o acesso à refeição escolar. 

6. Projeto de ocupação para jovens (Rebeldes em Movimento): projeto realizado 

em conjunto com a ESMC e a CPCJ, que visou dar novas respostas e encontrar 

soluções alternativas para integrar jovens com diversos problemas ao nível de 

comportamento, em estruturas desenvolvidas para a comunidade em geral. 

7. Mediadores Culturais: a autarquia contratou elementos de etnia cigana para 

acompanharem e apoiarem a integração dos alunos dessa etnia nos 
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estabelecimentos de educação, sobretudo onde essas comunidades são mais 

expressivas, como no caso do Agrupamento de Águeda Sul. 

8. Assembleia Municipal Jovem: espaço institucional, de reflexão e discussão das 

estratégias de futuro a adotar pelo município para os mais jovens, com o objetivo 

de promover a participação cívica e cidadã de todos os jovens do concelho. 

Neste espaço os jovens podem expor as suas ideias para o presente e para o 

futuro, assim como partilhar problemas, encontrando soluções comuns para os 

mesmos. 

Para além de todas estas ações, a autarquia desenvolve ainda um outro conjunto de 

atividades com os estabelecimentos escolares quer recreativas, culturais, ambientais ou 

tecnológicas. São exemplos disso, as visitas de estudo suportadas pelo Município, o 

arqueólogo viajante, as ações de empreendedorismo nas escolas, a semana do teatro, 

a astronomia nas escolas, o carnaval das crianças, as férias em movimento, as férias na 

Biblioteca, o regime de fruta escolar, as diversas ações de formação ambiental 

realizadas no âmbito da Agência da Sustentabilidade e da Agenda 21 Local. 

 

Na área da Educação para a Cidadania, importa destacar o Projeto “Águeda Amiga 

das Crianças” que tem como principal objetivo colocar as necessidades das crianças 

em lugar de destaque. O Comité Português para a UNICEF lançou nova fase de 

candidaturas ao programa “Cidade Amiga das Crianças”, na qual a autarquia 

candidatou-se, sendo aceite.  

O Protocolo entre estas Entidades será assinado, sendo necessário formar um 

Mecanismo de Coordenação para desenvolver um Plano de Ação Local, que prevê 

identificar as políticas e medidas a implementar nos 4 anos seguintes. Este será 

posteriormente avaliado pelo Comité Português para a UNICEF. No que diz respeito às 

áreas de intervenção deste Plano de Ação Local (PAL) considera-se que deverão ser 

áreas de impacto na vida das crianças, como: 

- Sinalética Urbana adaptada às Crianças (passadeiras, nomes das ruas, etc); 

- Viver a Rua (ruas pedonais, zonas de lazer, parques, Loja Amiga das Crianças, 

momento de free zone, campo de basquetebol, futebol); 

- Participação Ativa das Crianças no melhoramento das Escolas (fórum /debate na 

escola, reuniões mensais com diretor, grupo de aluno, viver a escola); 

- Mobilidade (Igualdade face à oferta educativa, cultural e recreativa); 

- Momentos Intergeracionais; 

- Médico para Todos. 
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Consideramos que a sinistralidade rodoviária é uma problemática emergente nos 

nossos tempos, pelo que se torna cada vez mais urgente intervir e tratar este tema de 

forma séria e responsável, reunindo esforços e investindo de forma incisiva no 

tratamento destas questões. O PPR - Projeto de Prevenção Rodoviária, proporciona aos 

alunos das turmas do 4º ano do 1.º ciclo do ensino básico, a possibilidade de participar 

de uma forma lúdica, pedagógica e muito apelativa, num projeto que tem como 

objetivo central, sensibilizar a comunidade para a problemática da prevenção e 

segurança rodoviária. No ano letivo 2015/16 registámos 1572 participantes nesta 

atividade que é promovida em parceria com a Associação “Os Pioneiros”. 

 

Todas estas ações, apesar de não estarem expressamente vocacionadas para as 

questões do abandono e insucesso escolar, promovem outro tipo de aprendizagem não 

formal, a qual a autarquia considera igualmente importante de ser desenvolvido e que 

alarga o horizonte das crianças e jovens dos estabelecimentos de ensino do concelho, 

fazendo com que os mesmos, e os seus pais e encarregados de educação, se sintam 

mais felizes e comprometidos com a escola. 

 

No âmbito da colaboração com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 

(ESTGA), temos em curso um projeto de Requalificação da Antiga Casa dos Oficiais para 

a transformar em residências universitárias. Em 2015, resultado da crise económica que 

enfrentava o nosso país e que levava a que muitos jovens não pudessem frequentar o 

Ensino Superior, estabelecemos um protocolo para pagar as propinas a 10 estudantes 

da ESTGA com necessidades económicas, situação que iremos manter em 2017. Tendo 

em consideração que os alunos de Mestrado não estão abrangidos pelas 10 bolsas, que 

já são atribuídas anualmente, dada a relevância da oferta de 2.º Ciclo nesta Escola, 

pretendemos assegurar 4 bolsas de estudo equivalentes ao valor da propina para o 

Mestrado em Geoinformática, que tem a duração de 2 anos letivos, para alunos 

residentes no Concelho e/ou a classificação da seriação obtida na candidatura ao 

Mestrado. 

 

O Centro de Inovação e Tecnologia N. Mahalingam (CITNM) é uma entidade criada por 

empresas e instituições privadas, que envolve parceiros de vários países, entre 

universidades e empresas "de grande peso económico a nível mundial", dos sectores 

automóvel, metalurgia e fundição. Criado há um ano, o CITNM, a que está ligado o 

grupo Sakthi Portugal, com um grande investimento fabril em execução no concelho 

aguedense, tem como missão preparar as próximas gerações num ambiente de escola-

empresa de excelência, incluindo investigação. Atualmente tem a funcionar (ainda no 
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edifício da InCA), um curso técnico de especialista em tecnologia de materiais, 

metalurgia e metalomecânica (CET, nível 5), com o apoio do Centro de Formação 

Profissional da Indústria de Fundição (CINFU). Organiza, ainda, debates  para gestores e 

profissionais sobre temas relevantes para a indústria e empresas, preparando um 

mestrado com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tem ainda em 

projeto europeu de investigação na área da metalurgia. 

 

Afirmar Águeda enquanto um Município de referência na área desportiva tem sido o 

desafio constante na estratégia municipal, que tem vindo a promover políticas 

desportivas diversificadas que se traduzem num aumento da prática da atividade física 

e desportiva na população do Concelho, numa lógica que se traduz no próprio slogan 

desportivo “Desporto é Vida | Sport is Life”. 

 

O ano de 2016 foi marcado por uma consolidação desse aumento, registado pelos 

inúmeros munícipes que participaram nos vários projetos e iniciativas municipais, sendo 

o maior exemplo o Centro Municipal de Marcha e Corrida que começou com 353 

inscritos em 2014 e conta hoje com 902 inscritos. 

 

Em outubro de 2016, o Jornal da Bairrada distinguiu o Município de Águeda, no âmbito 

da 6ª Gala do Desporto, com o Prémio “Alto Prestígio”, pela aposta no Desporto 

Adaptado. Mas queremos ir ainda mais longe nesta aposta no Desporto Adaptado, 

numa lógica do "Desporto para Todos", onde daremos continuidade à parceria com a 

CERCIAG para proporcionar aos cidadãos portadores de deficiência a prática da 

canoagem, ciclismo, judo e/ou boccia. São já 65 atletas que beneficiam de condições 

técnicas e humanas para desenvolver as suas capacidades desportivas nestas áreas, 

esperando-se que em 2017 este número possa ser alargado. 

 

De acordo com o compromisso assumido, a Autarquia desenvolveu em 2016 o Plano 

Municipal de Desporto, que pretende atuar como um instrumento de articulação, 

gestão, informação, fomento e promoção dos projetos desportivos em Águeda, 

contribuindo para fortalecer a imagem de Águeda enquanto Município de referência 

na área desportiva. Com a aprovação deste Plano, o ano de 2017 será marcado pela 

implementação e concretização das ações e programas nele previstos.  

O ano de 2016 ficou também marcado por várias atividades desportivas e projetos 

municipais de âmbito regional, nacional e internacional, que levaram a Autarquia a 

submeter uma candidatura ao Galardão “Município Amigo do Desporto”, um projeto 
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inovador que procura reconhecer o modelo de intervenção no desenvolvimento 

desportivo e os resultados obtidos pelas entidades ligadas à gestão e desenvolvimento 

do desporto. 

 

Águeda assume-se também como um Concelho ligado às ‘Duas Rodas’, sendo 

conhecida a sua tradição industrial no fabrico das mesmas, o que lhe deu o epíteto da 

“terra das duas rodas”. Neste contexto, o ano 2017 será marcado pela realização  de 

importantes provas e eventos desportivos que contribuirão para projetar a modalidade 

e o concelho, como a 1ª IMMA Europe Summit a ocorrer em Portugal, a Prova Nacional 

de Downhill e a 3ª edição da Bairrada Ultra Marathon. Este ano marca também o 

regresso a Águeda e a Portugal de uma das provas mais conhecidas e emblemáticas 

ligada às duas rodas: o Campeonato do Mundo de Motocross, que terão o apoio da 

autarquia. 

 

Por outro lado, as condições naturais do Concelho são ótimas para a prática do ciclismo 

e BTT, existindo já várias infraestruturas adequadas à prática desta modalidade que 

convidam o visitante a partir à descoberta da diversidade deste território. 

Continuaremos a apoiar as provas desportivas do nosso concelho, como o Pateira CUP, 

o Trichallenge, o Rali de Águeda, o Torneio Preto e Branco e a prova de ciclismo da 

ABIMOTA. 

Daremos também continuidade ao Programa de Apoio às Associações Desportivas, 

previsto no Código Regulamentar do Município de Águeda, como forma de incentivo 

para a melhoria de condições infraestruturais e técnicas e da concretização de Plano 

de Atividades. Neste âmbito, a aposta continuará a ser ao nível da formação das 

camadas mais jovens e no apoio aos atletas individuais, para que estes tenham 

condições de participação em campeonatos de âmbito nacional e internacional. 

 

O Centro Municipal de BTT, cuja conclusão se prevê que ocorra no início do segundo 

trimestre de 2017, ficará instalado na União de freguesias de Recardães e Espinhel, 

criando um conjunto de pistas de diferentes níveis certificadas a nível internacional que 

transformarão esta infraestrutura no primeiro Urban Bike Park de Portugal e no primeiro 

do seu género na Europa. 

 

O Driving Range é mais um dos novos equipamentos desportivos que surge numa 

perspetiva de potenciar a prática desportiva em contexto escolar e, simultaneamente, 
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o turismo empresarial, através da promoção e garantia de condições para que os 

empresários que visitam Águeda possam pernoitar e praticar desporto. 

No âmbito da requalificação das infraestruturas desportivas, e dando continuidade à 

estratégia municipal já anunciada, no próximo ano a Piscina Municipal será objetivo de 

requalificação. O objetivo final será tornar este edifício "mais eficiente energeticamente 

e reduzir os custos de manutenção, bem como retirar o amianto que ainda tem nas 

coberturas e construir um novo tanque destinado aos mais jovens."  

O Centro de Formação Desportiva no Concelho de Águeda surge em final de 2016 como 

resultado dos esforços da Câmara Municipal de Águeda, o Agrupamento de Escolas 

de Águeda Sul e a Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira, com o intuito de 

desenvolver e promover as modalidades náuticas para toda a população, tornando 

esta na primeira infraestrutura desportiva na região Centro dedicada à promoção dos 

desportos náuticos. 

Salienta-se também o Programa de Requalificação dos relvados para a prática de 

futebol, que procura dar cumprimento ao Plano de Manutenção deste tipo de 

infraestruturas, de forma a que este tipo de equipamentos possam ser plenamente 

utilizados pela população. Este programa iniciou-se em 2015 com a requalificação do 

relvado da União Desportiva Mourisquense (UDM) e terá continuidade em 2017 com a 

substituição da Associação Desportiva Valonguense (ADV) e a construção do segundo 

campo no Estádio Municipal. 

 

3.5. Coesão Social 

O conceito de Coesão Social é comummente aceite, em termos de dinâmica da vida 

social, designando a harmonia, a união das forças sociais e das instituições que as 

sustentam e que concorrem para um fim harmonioso e coerente de vida em comum. 

A Coesão Social implica, por isso, e necessariamente, um certo grau de solidariedade 

para a concretização da qual a integração social é o processo mais indicado. Ora 

sendo o mundo das desigualdades, o mundo das exclusões, o mundo dos não direitos, 

efetivar os direitos sociais no quotidiano é trabalhar no sentido de uma sociedade mais 

solidária, mais justa e, portanto, mais coesa. 

Como sabemos, é este o grande desafio da Ação Social: criar condições para que 

pessoas, grupos e famílias usufruam dos seus direitos, tenham acesso aos recursos, 

participem socialmente, sejam protagonistas das suas próprias vidas e da sociedade 

onde se inserem, sejam no fundo cidadãos, autónomos e responsáveis.  
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Águeda caracteriza-se por um forte dinamismo associativo nas áreas cultural, 

recreativa, desportiva e social, o que se traduz numa oferta de serviços e atividades 

diversificado e com elevado interesse. 

Neste quadro de dinâmica associativa, existem já algumas agremiações que atingiram 

uma maturidade e qualidade que se têm refletido em eventos que trazem valor 

acrescentado ao concelho, em termos económicos, sociais, culturais e desportivos, e 

que o posicionam no mapa da atividade cultural supramunicipal. 

No domínio dos serviços de apoio social também é notória a aposta das entidades 

presentes no concelho, garantindo a qualidade das ofertas e possibilitando um cada 

vez maior acesso à cultura, desporto e apoio social, numa lógica integrada de 

desenvolvimento. 

Neste contexto, as IPSS são os principais motores, pelo que a este nível continuaremos a 

trabalhar de forma estreita com as instituições do nosso concelho, dado que são 

agentes sociais de primeira linha, com maior conhecimento do terreno e dos casos 

sociais. Neste sentido, serão alavancadas as atividades das instituições do nosso 

concelho através do Programa de Apoio às Associações e pontualmente, a celebrar 

protocolos para reforçar a intervenção social com as respetivas contrapartidas 

financeiras. 

 

A União Concelhia das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UCIPSS) 

desempenha um papel fulcral, enquanto agente capitalizador do know-how e dos 

recursos do território, conduzindo a ganhos de es0cala para as instituições locais pela 

cooperação e pela criação de uma central de compras. 

 

O Município de Águeda, pelo sexto ano consecutivo que é distinguido como uma das 

autarquias mais familiarmente responsáveis do país, pelo OAFR – Observatório das 

Autarquias Familiarmente Responsáveis. Este reconhecimento deve-se às políticas de 

apoio à família que temos vindo a implementar, mas também pelo investimento 

crescente ao nível dos apoios em função do número de descendentes, com critérios 

claros, presentes no Código Regulamentar do Município de Águeda. 

 

Desde há vários anos que a nossa prioridade é apoiar as famílias aguedenses através 

do Subsídio ao Arrendamento, dado que defendemos que este apoio permite às 

famílias escolher o local onde querem viver, podendo existir uma maior proximidade aos 

serviços e ao posto de trabalho. No entanto, não nos é possível abdicar da Habitação 

Social, apesar dos estigmas sociais que potenciam, dado que a condição 
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socioeconómica das famílias e o facto de serem beneficiárias do RSI as impede de 

acumular com outros apoios. 

 

O Município de Águeda, atendendo à caraterização do território como especialmente 

afetado por desemprego e envelhecimento, foi abrangido pelo Contrato Local de 

Desenvolvimento Social (CLDS) 3G, nos territórios de Águeda e Borralha, Macinhata do 

Vouga e Valongo do Vouga. A autarquia enquanto promotora e impulsionadora da 

Rede Social de Águeda organizou nesse âmbito uma proposta de candidatura ao 

referido Contrato, promovido pela CERCIAG e com os seguintes parceiros oficiais: 

AMAR, Bela Vista – Centro de Educação Integrada e a Fundação Nossa Senhora da 

Conceição. A candidatura e respetivo Plano de Ação foram aprovados a 100%, terá 

duração de 36 meses (com início em 2016) com ações e atividades, nas quais a Câmara 

Municipal será parceira em diversas, centradas em três eixos: emprego, formação e 

qualificação; intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; e, 

capacitação da comunidade e das instituições. 

 

A este nível do envelhecimento continuaremos a promover o projeto “SOS Solidão” com 

vista a melhorar a qualidade de vida dos idosos que vivem sozinhos. Estes podem ainda 

usufruir do projeto “Águeda Solidária”, que consiste na disponibilização de um serviço 

pelos técnicos da autarquia para a realização de pequenas reparações, cargas e 

transporte de medicamentos. 

 

O perfil dos reformados atuais - pessoas de meia-idade, com cursos superiores, proativas 

– associada aos jovens, leva-nos a repensar o atual modelo do Banco Local de 

Voluntariado de Águeda, como uma medida de transição positiva da vida ativa, e a 

torna-lo mais ativo e integrado nas dinâmicas sociais que são promovidas pela 

autarquia e pelas instituições locais. Queremos que estas pessoas participem em ações 

de solidariedade, de animação social e de intervenção comunitária. 

 

A Câmara Municipal de Águeda em parceria com o Centro de Saúde de Águeda, 

consciente do elevado número de famílias no Concelho que têm idosos ou 

dependentes a seu cargo, que nem sempre detêm conhecimentos para lhes prestar os 

devidos cuidados, pretende que estes cuidadores adquiram competências ao nível da 

prestação dos primeiros socorros, alimentação saudável, técnicas de enfermagem, 

autoproteção e da informação ao nível de direitos e deveres do cuidador e da pessoa 

cuidada, para proporcionar uma melhor qualidade de vida a ambos. 

Deste modo, desenvolveram o projeto “Ser Cuidador, Ser Capaz!”, cujo objetivo se 
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centra em capacitar os referidos cuidadores para os cuidados a ter com os utentes 

dependentes. 

 

Temos vindo a assumir as políticas de igualdade de género e de oportunidades como 

transversais a toda a atividade da autarquia, mas com especial enfoque ao nível da 

gestão dos Recursos Humanos e da comunicação com o cidadão. Em 2015 

formalizamos o protocolo de cooperação com a CIG - Comissão para a Igualdade de 

Género, estando reunidas as condições para iniciar a formação dos recursos humanos 

e promover ações de sensibilização junto das escolas, associações e tecido empresarial. 

O atual quadro comunitário define esta temática como estratégica, pelo que iremos 

estar atentos à fase de candidaturas de modo a obter cofinanciamento para a 

elaboração do Plano Municipal para a Igualdade. 

 

Com o conflito na Síria, a Europa enfrenta o maior fluxo de refugiados desde a II Guerra 

Mundial, tendo os Estados-membros sido chamados a acolher estas pessoas, que foram 

obrigadas a abandonar o seu país de origem. Neste âmbito, o Município de Águeda 

está disponível para colaborar com o Estado Português e está a fazer o levantamento 

das instituições e empresas, bem como particulares, que querem ser parceiros no 

projeto de Acolhimento de Refugiados. 

 

Na Assembleia Municipal foi aprovada a alteração ao Protocolo de Cooperação 

Técnica e Financeira para Desenvolvimento em Parceria de Programas e Projetos de 

Requalificação das Instalações no Hospital de Águeda, devido ao facto de ter sido feita 

uma alteração ao projeto inicial do Hospital de Águeda, com o novo modelo funcional, 

majorando a qualidade e acessibilidade dos espaços e a distribuição dos 

equipamentos. A estimativa de custo desta nova intervenção é de 1.060.000,00€ 

(acrescido de IVA), valor este que ultrapassa os 615.000,00€, o valor assegurado pelo 

financiamento do PO Centro 2020. Tendo em consideração o interesse estratégico 

desta obra para a cidade de Águeda, a Câmara Municipal propôs-se assumir os custos 

da obra, comprometendo-se, em contrapartida, a ARSC,IP a tomar todas as diligências 

para encontrar financiamento ao abrigo do PO Centro 2020, no caso de eventual 

reprogramação financeira.  

 

A Segurança, sendo um fator de Coesão Social, funciona como garante público. Tendo 

as autarquias um papel ativo no reforço do sentimento de comunidade negociámos 

com o Ministério da Administração Interna a construção do Quartel da GNR de Valongo 

do Vouga, dado que entendemos que se trata de uma obra estratégica para a 
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freguesia de Valongo do Vouga e áreas envolventes, que será colocado à disposição 

dos militares no primeiro semestre de 2017. 

 

No domínio da Proteção Civil, daremos continuidade ao trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido com os Bombeiros Voluntários de Águeda e com as Associações de 

Proteção Civil do concelho, para apoiar na aquisição de viaturas e equipamentos; e à 

revisão do Plano Municipal de Emergência e aos Planos de Evacuação das Escolas. 

 

Tendo em consideração que aproximadamente 71,4% do território definido pelo 

concelho de Águeda está ocupado por floresta, afastada daquela que seria a 

vegetação autóctone, sendo que as causas desta reconversão florestal se devem, 

entre outros, a fatores económicos ligados aos mercados da madeira e produtos 

florestais, bem como à problemática dos incêndios florestais.  

 

A Oferta Pública de Aquisição de Prédios Rústicos de Componente Florestal (OPA 

Florestal) lançada resulta da situação peculiar em que o nosso concelho se encontra 

em resultado do grave incêndio de agosto de 2016, constituindo uma oportunidade 

para apresentar um instrumento que nos permita criar perímetros florestais e promover 

boas práticas silvícolas e agrícolas. 

 

O modelo de gestão florestal sustentável é a conduta que a Autarquia de Águeda 

pretende implementar nas áreas florestais que compõem o território concelhio, 

garantindo a salvaguarda da biodiversidade, a produtividade e vitalidade dos 

povoamentos, atendendo às funções ecológicas de defesa dos ecossistemas presentes 

em cada local. 

 

Uma série de instrumentos de planeamento territorial foram elaborados na última 

década no sentido de ordenar a floresta, como o Plano Regional de Ordenamento da 

Floresta (PROF) e o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), 

que conjugam uma série de estratégias importantes, mesmo que por vezes de forma 

macro escala e até algo abstrata na sua territorialização. O próprio PDM de Águeda, 

articula diretrizes superiores com a estratégia concelhia para um território em que a 

floresta é uma peça de um ‘puzzle’ complexo de complementaridades entre distintas 

atividades. 

Nesta linha de atuação, o Município de Águeda propôs-se a constituir uma bolsa de 

terrenos florestais, estrategicamente localizados, de modo a favorecer, por um lado a 

constituição de mosaicos de descontinuidade, essenciais à concertação da 
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propagação dos incêndios florestais, e por outro lado, a regeneração das áreas ardidas, 

a diversificação florestal privilegiando as espécies autóctones de baixa 

combustibilidade, a promoção da biodiversidade e a constituição de corredores 

ecológicos de conectividade, no seguimento do estabelecido em sede de instrumentos 

de gestão territorial como sejam o Plano Regional de Ordenamento Florestal ou Plano 

Diretor Municipal (PDM). 

O modelo de gestão florestal sustentável é a conduta que o Município de Águeda 

pretende implementar nas áreas florestais que compõem o território concelhio, 

garantindo que a gestão e uso das florestas salvaguarde a biodiversidade, 

produtividade e vitalidade dos povoamentos, atendendo às funções ecológicas de 

salvaguarda dos ecossistemas presentes em cada local, pelo que iremos implementar 

um regulamento municipal para a Floresta 

Não obstante destas medidas e da aplicação de contraordenações, iremos diligenciar 

junto do Governo de Portugal a apresentação de sugestões para a alteração da 

legislação em vigor, com vista à proteção da floresta e à regulamentação das 

Associações de Proteção Civil. Iremos aproveitar as oportunidades dos Fundos 

Comunitários (POSEUR), para realizar um conjunto de intervenções ao nível da Rede 

Primária e de colocação de pontos de Água, mas também a implementação de um 

piloto de uma “Aldeia Segura” no nosso concelho. 

Acresce referir que o incêndio de agosto de 2016, terá consequências na erosão dos 

solos e impactos diretos nas cheias dos rios Águeda e Vouga. Face ao exposto, estamos 

a diligenciar um conjunto de medidas para mitigação das alterações climáticas, onde 

se inclui a componente da erosão dos solos. 
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4. Considerações Finais 

 

Tendo em consideração o fim de ciclo do presente mandato autárquico, o Plano de 

Orçamento é de continuidade e enquadra-se numa estratégia de desenvolvimento 

sustentável do ponto de vista social, económico e ambiental, a grande aposta é nas 

pessoas e na defesa dos seus direitos sociais – educação, cultura, emprego, saúde, 

habitação – de modo a melhorar a sua qualidade de vida e coesão social. 

Mostrámos, nestes 11 anos, de que em Águeda existe uma política que conseguiu com 

rigor equilibrar as contas, diminuir os impostos, aumentar a competitividade e gerar 

emprego. 

Somos hoje um concelho com notoriedade acrescida, que é uma referência positiva a 

nível nacional, que atraiu investimento, que inova, que oferece qualidade de vida a 

quem vive, trabalha, estuda ou visita. 

Em 2017 continuaremos a ser um dos Municípios Portugueses com menor carga fiscal e 

proporcionar um conjunto de benefícios fiscais a quem queira viver e investir em 

Águeda.  

Iremos continuar a privilegiar a relação de proximidade com as Juntas de freguesia, 

efetuando os protocolos de delegação de competências/contratos 

interadministrativos, previstos na Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, pelo que dotámos a 

rúbrica orçamental com uma verba de 1,4 Milhões de euros. 

As GOP 2017 incorporam os investimentos em curso e abrem oportunidade para outros 

investimentos considerados cruciais para o desenvolvimento sustentado do Município e 

orientam-se em torno de projetos que se complementam e reforçam, contribuindo para 

uma estratégia integrada de promoção do crescimento sustentado e da 

competitividade da nossa economia local e regional. 

Um caminho que, como sempre percorremos alicerçados pelo esforço, empenho e 

dedicação de todos os colaboradores da Câmara Municipal de Águeda. 

Por Águeda, o nosso concelho, em estreita articulação com os parceiros da nossa 

comunidade, continuaremos, perseverantemente, a lutar e a empreender. 

Foi esse o compromisso que assumimos em 2005. 

Foi esse o compromisso que renovámos em 2009 e 2013. 

É esse o compromisso que renovamos até ao último dia do presente mandato 

autárquico! 
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                     R E C E I T A S  C O R R E N T E S                                         34.051.627,16
01               IMPOSTOS DIRETOS                                                                9.101.500,00
01.02            OUTROS                                                                          9.101.500,00
01.02.02         Imposto municipal sobre imóveis                                                 5.100.000,00
01.02.03         Imposto único de circulação                                                     1.300.000,00
01.02.04         Imposto municipal sobre as transações onerosas de i móveis                       1.100.000,00
01.02.05         Derrama                                                                         1.600.000,00
01.02.07         Impostos abolidos                                                                   1.000,00
01.02.07.01      Contribuição Autárquica                                                               500,00
01.02.07.02      Imposto Municipal de SISA                                                             500,00
01.02.99         Impostos diretos diversos                                                             500,00
02               IMPOSTOS INDIRETOS                                                                 72.000,00
02.02            OUTROS                                                                             72.000,00
02.02.06         IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS AUTARQUIAS LOCAIS                                   72.000,00
02.02.06.01      Mercados e Feiras                                                                  25.000,00
02.02.06.02      Loteamento e Obras                                                                    500,00
02.02.06.03      Ocupação de Via Pública                                                               500,00
02.02.06.05      Publicidade                                                                        45.000,00
02.02.06.99      OUTROS                                                                              1.000,00
02.02.06.99.99   Outros                                                                              1.000,00
04               TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                                                577.500,00
04.01            TAXAS                                                                             559.500,00
04.01.23         TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS                                           559.500,00
04.01.23.01      Mercados e Feiras                                                                 245.500,00
04.01.23.01.01   Mercado                                                                            90.000,00
04.01.23.01.02   Feira                                                                             155.000,00
04.01.23.01.03   Cartões                                                                               500,00
04.01.23.02      Loteamento e Obras                                                                300.000,00
04.01.23.03      Ocupação de Via Pública                                                               500,00
04.01.23.05      Caça, uso e porte de arma                                                             500,00
04.01.23.99      Outras                                                                             13.000,00
04.01.23.99.04   Taxas de secretaria                                                                 7.000,00
04.01.23.99.99   Outras                                                                              6.000,00
04.02            MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                                                        18.000,00
04.02.01         Juros de mora                                                                       2.000,00
04.02.04         Coimas e penalidades por contra-ordenações                                         15.000,00
04.02.99         MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS                                                       1.000,00
04.02.99.01      Taxas de relaxe                                                                       500,00
04.02.99.02      Parte Câmara em multas de processos instaurados por  out.entidades                     500,00
05               RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                                                        300.000,00
05.02            JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS                                                    250.000,00
05.02.01         Bancos e outras instituições financeiras                                          250.000,00
05.07            DIVIDENDOS PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO           50.000,00
                 FINANCEIRAS                                                                                 
05.07.99         Outras                                                                             50.000,00
06               TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                       18.174.127,16
06.03            ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                                          17.913.127,16
06.03.01         ESTADO                                                                         11.590.364,00
06.03.01.01      Fundo de Equilíbrio Financeiro                                                  7.035.116,00
06.03.01.02      Fundo Social Municipal                                                            775.247,00
06.03.01.03      Participação fixa no IRS                                                                1,00
06.03.01.99      Outras                                                                          3.780.000,00
06.03.01.99.01   Direcção Geral de Educação do Centro (DREC)                                        70.000,00
06.03.01.99.02   STAPE                                                                               5.000,00
06.03.01.99.03   GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO EDUCACAO                            3.700.000,00
06.03.01.99.99   OUTROS                                                                              5.000,00
06.03.06         ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA  EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS                    6.322.763,16
06.03.06.01      Fundo Social Europeu                                                                  500,00
06.03.06.02      FEDER                                                                                 500,00
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06.03.06.03      QREN                                                                              613.000,00
06.03.06.03.01   Eixo 1 - Competitivadade, Inovação e Conhecimento                                  50.000,00
06.03.06.03.02   Eixo 2 - Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas  Urbanos                       100.000,00
06.03.06.03.03   Eixo 3 - Consolidação e Qualificação dos Espaços Su b- Regionais                   200.000,00
06.03.06.03.04   Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental                                         10.000,00
06.03.06.03.05   Programa - INTERREG IV SUDOE                                                        1.000,00
06.03.06.03.06   Programa - URBACT                                                                   1.000,00
06.03.06.03.07   PRODER                                                                                500,00
06.03.06.03.08   POPH                                                                                  500,00
06.03.06.03.09   SAMA                                                                              100.000,00
06.03.06.03.10   PDR 2020                                                                          150.000,00
06.03.06.04      Fundo Emergência Municipal                                                         50.000,00
06.03.06.05      Portugal 2020                                                                   1.050.000,00
06.03.06.05.01   Plano Estrategico de Desenvolvimento Urbano (PEDU)                              1.050.000,00
06.03.06.05.01.01 Plano de Mobilidade Urbano Sustentável (PMUS)                                     500.000,00
06.03.06.05.01.02 Plano de Acção para a Regeneração Urabana (PARU)                                  200.000,00
06.03.06.05.01.03 Plano de Acção Integrado para as Comunidades Desfav orecidas (PAICD)               350.000,00
06.03.06.99      Outros                                                                          4.608.763,16
06.05            ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                10.000,00
06.05.01         Continente                                                                         10.000,00
06.05.01.02      MUNICIPIOS                                                                         10.000,00
06.08            FAMÍLIAS                                                                            1.000,00
06.08.01         Famílias                                                                            1.000,00
06.09            RESTO DO MUNDO                                                                    250.000,00
06.09.04         UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS                                                   250.000,00
07               VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                                              5.576.000,00
07.01            VENDA DE BENS                                                                   2.641.500,00
07.01.02         Livros e documentação técnica                                                         500,00
07.01.05         Bens inutilizados                                                                     500,00
07.01.08         MERCADORIAS                                                                     2.250.000,00
07.01.08.02      Terrenos                                                                        2.250.000,00
07.01.11         Produtos acabados e intermédios                                                   350.500,00
07.01.11.01      ÁGUA                                                                              350.000,00
07.01.11.02      EQUIPAMENTOS                                                                          500,00
07.01.99         Outros                                                                             40.000,00
07.02            SERVIÇOS                                                                        1.459.000,00
07.02.01         ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS                                                  30.000,00
07.02.06         Reparações                                                                            500,00
07.02.08         SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPO RTO                            565.000,00
07.02.08.01      Serviços Sociais                                                                  280.000,00
07.02.08.02      Serviços Recreativos                                                               35.000,00
07.02.08.03      Serviços Culturais                                                                100.000,00
07.02.08.04      Serviços Desportivos                                                              150.000,00
07.02.09         SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS                                               862.500,00
07.02.09.01      Saneamento                                                                         24.000,00
07.02.09.02      Resíduos sólidos                                                                  650.000,00
07.02.09.03      Transportes coletivos de pessoas e mercadorias                                     45.000,00
07.02.09.03.02   TRANSPORTES ESCOLARES                                                              45.000,00
07.02.09.04      Trabalhos por Conta de Particulares                                                 1.000,00
07.02.09.05      Cemitérios                                                                         50.000,00
07.02.09.06      Mercados e Feiras                                                                     500,00
07.02.09.07      Parques de Estacionamento                                                          50.000,00
07.02.09.09      Água                                                                               12.000,00
07.02.09.99      Outros                                                                             30.000,00
07.02.99         OUTROS                                                                              1.000,00
07.02.99.99      Outros                                                                              1.000,00
07.03            RENDAS                                                                          1.475.500,00
07.03.01         Habitações                                                                         25.000,00
07.03.99         Outras                                                                          1.450.500,00
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07.03.99.01      EDP - Renda concessão e outras                                                  1.400.000,00
07.03.99.02      ADRA - Renda concessão e outras                                                    50.000,00
07.03.99.99      Outras                                                                                500,00
08               OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                         250.500,00
08.01            OUTRAS                                                                            250.500,00
08.01.99         OUTRAS                                                                            250.500,00
08.01.99.01      Indemnizações por deterior,roubo e extravio bens pa t                               30.000,00
08.01.99.02      Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer            500,00
                 outros equipamentos pertencentes às autarquias loca is                                       
08.01.99.03      IVA reembolsado                                                                    20.000,00
08.01.99.99      Diversas                                                                          200.000,00
                     R E C E I T A S  D E  C A P I T A L                                        15.780.180,00
09               VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO                                                     27.500,00
09.01            TERRENOS                                                                            7.000,00
09.01.99         Outros                                                                              7.000,00
09.02            HABITAÇÕES                                                                            500,00
09.02.99         Outras                                                                                500,00
09.04            OUTROS BENS DE INVESTIMENTO                                                        20.000,00
09.04.01         SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA                                       20.000,00
09.04.01.01      Equipamento de Transporte                                                          20.000,00
10               TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                      15.750.680,00
10.03            ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                                          15.749.680,00
10.03.01         ESTADO                                                                            791.680,00
10.03.01.01      Fundo de Equilíbrio Financeiro                                                    781.680,00
10.03.01.99      Outras                                                                             10.000,00
10.03.07         ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA  EM PROJETOS CO-F INANCIADOS                  14.958.000,00
10.03.07.01      FEDER                                                                                 500,00
10.03.07.02      QREN                                                                            9.457.500,00
10.03.07.02.01   Eixo 1 - Competitivadade, Inovação e Conhecimento                                 500.000,00
10.03.07.02.02   Eixo 2 - Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas  Urbanos                     2.000.000,00
10.03.07.02.03   Eixo 3 - Consolidação e Qualificação dos Espaços Su b- Regionais                 5.500.000,00
10.03.07.02.04   Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental                                        100.000,00
10.03.07.02.05   PRODER                                                                              2.000,00
10.03.07.02.06   POPH                                                                                5.000,00
10.03.07.02.07   POVT                                                                                  500,00
10.03.07.02.08   SAMA                                                                              650.000,00
10.03.07.02.99   OUTROS                                                                            700.000,00
10.03.07.03      Fundo Emergência Municipal                                                        450.000,00
10.03.07.04      Portugal 2020                                                                   2.550.000,00
10.03.07.04.01   Plano Estrategico de Desenvolvimento Urbano (PEDU)                              2.550.000,00
10.03.07.04.01.01 Plano de Mobilidade Urbano Sustentável (PMUS)                                     500.000,00
10.03.07.04.01.02 Plano de Acção para a Regeneração Urabana (PARU)                                1.500.000,00
10.03.07.04.01.03 Plano de Acção Integrado para as Comunidades Desfav orecidas (PAICD)               550.000,00
10.03.07.99      OUTROS                                                                          2.500.000,00
10.07            INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                                    1.000,00
10.07.01         Instituições sem fins lucrativos                                                    1.000,00
11               ATIVOS FINANCEIROS                                                                  1.000,00
11.11            OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS                                                          1.000,00
11.11.01         SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA                                        1.000,00
13               OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                          1.000,00
13.01            OUTRAS                                                                              1.000,00
13.01.01         Indemnizações                                                                       1.000,00
                  O U T R A S  R E C E I T A S                                                      50.000,00
15               REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                             50.000,00
15.01            REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                             50.000,00
15.01.01         Reposições não abatidas nos pagamentos                                             50.000,00

TOTAL DAS RECEITAS     49.881.807,16



                                                                       

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
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01                       ADMINISTRACAO MUNICIPAL                             49.881.807,16                  
01.01                    ASSEMBLEIA MUNICIPAL                                    42.000,00                  
                             D E S P E S A S  C O R R E N T E S                                   42.000,00
        01               DESPESAS COM O PESSOAL                                                   35.000,00
        01.02            ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS                                            35.000,00
        01.02.13         Outros suplementos e prémios                                             35.000,00
        01.02.13.02      Outros                                                                   35.000,00
        02               AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                              7.000,00
        02.01            AQUISIÇÃO DE BENS                                                         1.000,00
        02.01.08         Material de escritório                                                    1.000,00
        02.02            AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS                                                     6.000,00
        02.02.10         Transportes                                                               1.000,00
        02.02.25         OUTROS SERVIÇOS                                                           5.000,00
        02.02.25.99      Outros                                                                    5.000,00
01.02                    CÂMARA MUNICIPAL                                    49.839.807,16                  
                             D E S P E S A S  C O R R E N T E S                               26.424.434,16
        01               DESPESAS COM O PESSOAL                                                8.694.559,99
        01.01            REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES                                     6.744.845,40
        01.01.01         Titulares de órgãos de soberania e Membros de                           192.326,40
                         Órgãos Autárquicos                                                                
        01.01.04         Pessoal dos quadros - regime de contrato                              3.930.897,84
                         individual de trabalho                                                            
        01.01.04.01      Pessoal em Funções                                                    3.801.542,00
        01.01.04.04      Recrutamento de Pessoal Para Novos Postos de                            129.355,84
                         Trabalho                                                                          
        01.01.06         Pessoal contratado a termo                                              121.080,36
        01.01.06.01      Pessoal em funções                                                       21.873,84
        01.01.06.04      Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de                             99.206,52
                         Trabalho                                                                          
        01.01.07         Pessoal em regime de tarefa ou avença                                   500.000,00
        01.01.08         Pessoal aguardando aposentação                                           10.000,00
        01.01.09         Pessoal em qualquer outra situação                                      550.733,08
        01.01.11         REPRESENTAÇÃO                                                            62.808,36
        01.01.11.01      Titulares de órgãos de soberania e Membros de                            41.772,12
                         Órgãos Autárquicos                                                                
        01.01.11.02      Pessoal dos quadros                                                      21.036,24
        01.01.13         Subsídio de refeição                                                    450.647,71
        01.01.13.01      Pessoal dos quadros                                                     391.947,57
        01.01.13.02      Pessoal em qualquer outra situação                                       51.795,55
        01.01.13.03      Titulares de órgãos de soberania e Membros de                             4.931,85
                         Órgãos Autárquicos                                                                
        01.01.13.04      PESSOAL CONTRATADO A TERMO                                                1.972,74
        01.01.14         Subsídios de férias e de Natal                                          776.351,65
        01.01.14.01      Pessoal dos quadros                                                     666.029,43
        01.01.14.02      Pessoal em qualquer outra situação                                       74.622,18
        01.01.14.03      Titulares de órgãos de soberania e Membros de                            32.054,40
                         Órgãos Autárquicos                                                                
        01.01.14.04      Pessoal contratado a termo                                                3.645,64
        01.01.15         Remunerações por doença e maternidade/paternidade                       150.000,00
        01.02            ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS                                            81.100,24
        01.02.02         Horas extraordinárias                                                    20.000,00
        01.02.04         Ajudas de custo                                                          10.000,00
        01.02.05         Abono para falhas                                                        14.496,72
        01.02.11         Subsídio de turno                                                        11.603,52
        01.02.13         Outros suplementos e prémios                                             25.000,00
        01.02.13.01      Prémios de Desempenho                                                    20.000,00
        01.02.13.02      Outros                                                                    5.000,00
        01.03            SEGURANÇA SOCIAL                                                      1.868.614,35
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        01.03.02         Outros encargos com a saúde                                              35.000,00
        01.03.03         Subsídio familiar a crianças e jovens                                    35.000,00
        01.03.04         Outras prestações familiares                                             15.000,00
        01.03.05         CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL                                 1.672.614,35
        01.03.05.01      Assistência na doença dos funcionários públicos                         200.000,00
        01.03.05.02      Segurança social dos funcionários públicos                            1.472.614,35
        01.03.05.02.01   CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                                             951.696,29
        01.03.05.02.02   Segurança Social - Regime Geral                                         520.918,06
        01.03.06         Acidentes em serviço e doenças profissionais                              1.000,00
        01.03.08         Outras pensões                                                           10.000,00
        01.03.09         Seguros                                                                 100.000,00
        01.03.09.01      SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS                              100.000,00
                         PROFISSIONAIS                                                                     
        02               AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                         12.913.263,92
        02.01            AQUISIÇÃO DE BENS                                                     2.424.235,00
        02.01.01         Matérias primas e subsidiárias                                          275.000,00
        02.01.02         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                            189.000,00
        02.01.02.01      Gasolina                                                                 24.000,00
        02.01.02.02      Gasóleo                                                                 160.000,00
        02.01.02.99      Outros                                                                    5.000,00
        02.01.04         Limpeza e higiene                                                        48.050,00
        02.01.05         Alimentação - Refeições confecionadas                                    22.000,00
        02.01.06         Alimentação - Géneros para confecionar                                  581.745,00
        02.01.07         Vestuário e artigos pessoais                                             12.000,00
        02.01.08         Material de escritório                                                   76.500,00
        02.01.09         Produtos químicos e farmacêuticos                                         3.000,00
        02.01.12         Material de transporte - peças                                           10.000,00
        02.01.14         Outro material - peças                                                  100.000,00
        02.01.15         Prémios, condecorações e ofertas                                         27.250,00
        02.01.17         Ferramentas e utensílios                                                 23.000,00
        02.01.18         Livros e documentação técnica                                             1.000,00
        02.01.19         Artigos honoríficos e de decoração                                        1.000,00
        02.01.20         Material de educação, cultura e recreio                                  91.000,00
        02.01.21         OUTROS BENS                                                             963.690,00
        02.01.21.01      Materiais de consumo                                                     25.000,00
        02.01.21.02      Produtos químicos                                                        10.000,00
        02.01.21.99      Outros                                                                  928.690,00
        02.02            AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS                                                10.489.028,92
        02.02.01         ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                                                 850.000,00
        02.02.01.01      Eletricidade                                                            600.000,00
        02.02.01.02      Água                                                                    100.000,00
        02.02.01.03      Gás                                                                     150.000,00
        02.02.02         Limpeza e higiene                                                     1.085.000,00
        02.02.03         Conservação de bens                                                     480.100,00
        02.02.04         Locação de edifícios                                                    170.000,00
        02.02.08         Locação de outros bens                                                  428.500,00
        02.02.09         Comunicações                                                             90.000,00
        02.02.10         Transportes                                                             651.000,00
        02.02.11         Representação dos serviços                                                5.000,00
        02.02.12         Seguros                                                                 100.000,00
        02.02.13         Deslocações e estadas                                                    33.650,00
        02.02.14         Estudos, pareceres, projetos e consultadoria                          1.425.313,92
        02.02.15         Formação                                                                 69.500,00
        02.02.16         Seminário, exposições e similares                                        15.500,00
        02.02.17         Publicidade                                                              52.500,00
        02.02.18         Vigilância e segurança                                                   32.000,00
        02.02.19         Assistência técnica                                                     166.500,00
        02.02.20         Outros trabalhos especializados                                       1.109.500,00
        02.02.22         SERVIÇOS DE SAUDE                                                        10.000,00
        02.02.24         ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS                                        350.000,00
        02.02.25         OUTROS SERVIÇOS                                                       3.364.965,00
        02.02.25.01      Eletricidade - Iluminação pública                                     1.000.000,00
        02.02.25.99      Outros                                                                2.364.965,00
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        03               JUROS E OUTROS ENCARGOS                                                  53.000,00
        03.01            JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA                                                  50.000,00
        03.01.03         SOCIEDADES  FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS                                 50.000,00
        03.01.03.02      Empréstimos de médio e longo prazo                                       50.000,00
        03.05            OUTROS JUROS                                                              1.000,00
        03.05.02         Outros                                                                    1.000,00
        03.06            OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS                                               2.000,00
        03.06.01         Outros encargos financeiros                                               2.000,00
        04               TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              4.583.610,25
        04.01            SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS                               500,00
        04.01.02         PRIVADAS                                                                    500,00
        04.03            ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                                   698.750,00
        04.03.01         ESTADO                                                                  695.750,00
        04.03.01.01      Agrupamentos de Escolas                                                 692.750,00
        04.03.01.02      Estado                                                                    3.000,00
        04.03.05         Serviços e Fundos Autónomos                                               3.000,00
        04.05            ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                   1.346.814,55
        04.05.01         CONTINENTE                                                            1.346.814,55
        04.05.01.01      Municípios                                                                6.500,00
        04.05.01.02      Freguesias                                                            1.238.300,00
        04.05.01.04      Associações de municípios                                               102.014,55
        04.07            INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                      2.304.295,70
        04.07.01         Instituições sem fins lucrativos                                      2.304.295,70
        04.08            FAMÍLIAS                                                                228.250,00
        04.08.02         Outras                                                                  228.250,00
        04.09            RESTO DO MUNDO                                                            5.000,00
        04.09.01         União Europeia - Instituições                                             1.500,00
        04.09.02         União Europeia - Países Membros                                           1.500,00
        04.09.03         Países Terceiros e Organizações Internacionais                            2.000,00
        06               OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               180.000,00
        06.02            DIVERSAS                                                                180.000,00
        06.02.01         Impostos e taxas                                                         10.000,00
        06.02.03         OUTRAS                                                                  170.000,00
        06.02.03.01      Outras Restituições                                                      25.000,00
        06.02.03.02      IVA Pago                                                                 45.000,00
        06.02.03.05      Outras                                                                  100.000,00
                             D E S P E S A S  D E  C A P I T A L                              23.415.373,00
        07               AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL                                         20.627.070,00
        07.01            INVESTIMENTOS                                                        20.627.070,00
        07.01.01         Terrenos                                                                700.000,00
        07.01.03         EDIFÍCIOS                                                             3.399.400,00
        07.01.03.03      Mercados e instalações de fiscalização sanitária                         10.000,00
        07.01.03.05      Escolas                                                                 173.500,00
        07.01.03.07      Outros                                                                3.215.900,00
        07.01.04         CONSTRUÇÕES DIVERSAS                                                 13.680.140,00
        07.01.04.01      Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares                          7.274.560,00
        07.01.04.04      Iluminação pública                                                      551.250,00
        07.01.04.05      Parques e jardins                                                       539.330,00
        07.01.04.06      Instalações desportivas e recreativas                                   700.000,00
        07.01.04.07      Captação e distribuição de água                                          50.000,00
        07.01.04.09      Sinalização e trânsito                                                   92.000,00
        07.01.04.12      Cemitérios                                                               25.000,00
        07.01.04.13      Outros                                                                4.448.000,00
        07.01.06         MATERIAL DE TRANSPORTES                                                 635.000,00
        07.01.06.02      Outro                                                                   635.000,00
        07.01.07         Equipamento de informática                                              825.690,00
        07.01.08         Software informático                                                    305.340,00
        07.01.09         Equipamento administrativo                                               23.000,00
        07.01.10         EQUIPAMENTO BÁSICO                                                      758.500,00
        07.01.10.02      Outro                                                                   758.500,00
        07.01.15         Outros investimentos                                                    300.000,00
        08               TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             1.705.000,00
        08.05            ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                     768.000,00
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        08.05.01         CONTINENTE                                                              768.000,00
        08.05.01.01      Municípios                                                               10.000,00
        08.05.01.02      Freguesias                                                              660.000,00
        08.05.01.04      Associações de Municípios                                                98.000,00
        08.07            INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                        937.000,00
        08.07.01         Instituições sem fins lucrativos                                        937.000,00
        09               ATIVOS FINANCEIROS                                                      253.303,00
        09.07            AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES                                             15.500,00
        09.07.01         Socied.e quase-socied.não financeiras - privadas                         15.500,00
        09.08            UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO                                                187.803,00
        09.08.02         SOCIED.E QUASE-SOCIED.NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS -                       187.803,00
                         FAM                                                                               
        09.09            OUTROS ATIVOS FINANCEIROS                                                50.000,00
        09.09.01         Sociedades e quase sociedades não financeiras -                          50.000,00
                         Privadas                                                                          
        10               PASSIVOS FINANCEIROS                                                    830.000,00
        10.06            EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS                                      830.000,00
        10.06.03         Sociedades financeiras - Bancos e outras                                830.000,00
                         instituições financeiras                                                          

TOTAL GERAL DAS DESPESAS     49.881.807,16

                                                                       

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____



R E S U M O D O O R Ç A M E N T O

ENTIDADE

               MUNICIPIO DE AGUEDA                

  DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2017  

RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE

Correntes ..........     34.051.627,16 Correntes ..........     26.466.434,16
De capital ..........     15.830.180,00 De capital ..........     23.415.373,00

Total     49.881.807,16 Total     49.881.807,16

Serviços Municipalizados                   Serviços Municipalizados                   

Total Geral     49.881.807,16 Total Geral     49.881.807,16

                                                                      

Em ___ de _________________ de ____ Em ___ de _________________ de ____
___________________________________ ___________________________________



E N T I D A D E
                            GRANDES OPCÇÕES DO PLAN O                            DOTAÇÕES INICIAIS             

               MUNICIPIO DE AGUEDA                DO ANO 2017

PÁGINA : 1  

FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)
CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2016 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFINIDO 2018 2019 2020 OUTROS

1.                                        Funções gerais                                                                                                           6.114.167,55      6.114.167,55                         382.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      7.145.383,00
1.1.                                      Serviços gerais de                                                                                                       3.013.792,55      3.013.792,55                         272.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      3.935.008,00
                                          administração pública                                                                                                                                                                                                                                       
1.1.1.                                    Administração geral                                                                                                      3.013.792,55      3.013.792,55                         272.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      3.935.008,00
1.1.1.    0102/090802    25      2015 I 90  Subscrição/Realização das    OUTRA                          2015/01/02 2021/12/31                                            187.803,00        187.803,00                         187.803,00        187.803,00        187.803,00        187.806,45        939.018,45
                                          Unidades de Participação -                                                                                                                                                                                                                                  
                                          FAM                                                                                                                                                                                                                                                         
1.1.1.                   05      2015      SIG - Sistema de Informação                                                                                                 45.559,55         45.559,55                                                                                              45.559,55
                                          Geográfica                                                                                                                                                                                                                                                  
1.1.1.    0102/04050104  05001   2015 A 11  Atualização Cartográfica -   OUTRA                    MIGUEL 2016/01/02 2017/12/31                                             45.559,55         45.559,55                                                                                              45.559,55
                                          Transferência CIRA                                    TAVARE                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                S                                                                                                                                                                                                     
1.1.1.    0102/070115    04      2015 I 4   Fundo de Eficiência          OUTRA                    CELIA                                                                300.000,00        300.000,00                                                                                             300.000,00
                                          Energética - Aquisição de                             LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                          Equipamentos                                          EIRA                                                                                                                                                                                                  
1.1.1.                   01      2016      Edifício dos Paços do                                                                                                        5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          Concelho                                                                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.    0102/020214    01001   2016 A 47  Ações de vistoria e inspeção OUTRA                                                                                           5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          às instalações e equipamentos                                                                                                                                                                                                                                
                                          de gás em Edifícios                                                                                                                                                                                                                                         
1.1.1.    0102/070107    01      2016 I 16  Projeto HotSpot              OUTRA                    HUGO                                                                  30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
                                                                                                TEIXEI                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                RA                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.                   04      2016      ALL - Agueda Living Lab                                                                                                     43.000,00         43.000,00                                                                                              43.000,00
1.1.1.    0102/02012199  04004   2016 A 59  Aquisição de Bens            OUTRA                                                                                          43.000,00         43.000,00                                                                                              43.000,00
1.1.1.                   01      2016      Modernização Administrativa                                                                                                148.000,00        148.000,00                                                                                             148.000,00
1.1.1.    0102/070107    01001   2016 I 20  Equipamento Informático      OUTRA                    HUGO                                                                  74.000,00         74.000,00                                                                                              74.000,00
                                                                                                TEIXEI                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                RA                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.    0102/070108    01002   2016 I 21  Software                     OUTRA                    HUGO                                                                  66.000,00         66.000,00                                                                                              66.000,00
                                                                                                TEIXEI                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                RA                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.    0102/020220    01003   2016 A 60  Serviços Técnicos            OUTRA                    HUGO                                                                   8.000,00          8.000,00                                                                                               8.000,00
                                          Especializados                                        TEIXEI                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                RA                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.    0102/020220    02      2016 A 61  Gestão Central Telefónica    OUTRA                    HUGO                                                                  10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                                                                                TEIXEI                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                RA                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.    0102/07011002  05      2016 I 25  Aquisição de mobiliário e    OUTRA                                                                                          50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          equipamento diverso                                                                                                                                                                                                                                         
1.1.1.                   06      2017      Projeto AguedaTV                                                                                                            92.100,00         92.100,00                                                                                              92.100,00
1.1.1.    0102/070107    06001   2017 I 1   Hardware                     OUTRA                    Hugo                                                                  10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                                                                                Teixei                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                ra                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.    0102/070108    06002   2017 I 2   Software                     OUTRA                    Hugo                                                                  12.500,00         12.500,00                                                                                              12.500,00
                                                                                                Teixei                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                ra                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.    0102/02022599  06003   2017 A 3   Aquisição de Serviços        OUTRA                    Hugo                                                                  60.500,00         60.500,00                                                                                              60.500,00
                                                                                                Teixei                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                ra                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.    0102/020203    06004   2017 A 4   Manutenção de Equipamentos                                                                                                   9.100,00          9.100,00                                                                                               9.100,00
1.1.1.                   01      2017      Espaço Multigeracional de                                                                                                   23.500,00         23.500,00                                                                                              23.500,00
                                          Águeda                                                                                                                                                                                                                                                      

A TRANSPORTAR ...                                          911.462,55        911.462,55                         187.803,00        187.803,00        187.803,00        187.806,45      1.662.678,00
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A TRANSPORTAR ...                                          911.462,55        911.462,55                         187.803,00        187.803,00        187.803,00        187.806,45      1.662.678,00

1.1.1.    0102/02022599  01001   2017 A 1   Aquisição de serviços        OUTRA                    Pedro                                                                  5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                                                                                Alves                                                                                                                                                                                                 
1.1.1.    0102/02012199  01002   2017 A 2   Aquisição de Bens            OUTRA                    Pedro                                                                 18.500,00         18.500,00                                                                                              18.500,00
                                                                                                Alves                                                                                                                                                                                                 
1.1.1.                   07      2017      Freguesias                                                                                                               1.430.000,00      1.430.000,00                                                                                           1.430.000,00
1.1.1.    0102/04050102  07001   2017 A 36  Transferências Correntes                                                                                                   770.000,00        770.000,00                                                                                             770.000,00
1.1.1.    0102/08050102  07002   2017 A 37  Transferências Capital                                                                                                     660.000,00        660.000,00                                                                                             660.000,00
1.1.1.                   08      2017      OIDP - Observatório da                                                                                                       2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00
                                          Democracia Participativa                                                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.    0102/020213    08001   2017 A 13  Deslocações                                                                                                                  1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
1.1.1.    0102/02022599  08002   2017 A 14  Aquisição de Serviços                                                                                                        1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
1.1.1.    0102/02022599  21      2017 A 10  Repositório Municipal        OUTRA                                                                                           6.150,00          6.150,00                                                                                               6.150,00
1.1.1.    0102/020220    22      2017 A 11  Contratação de serviços                                                                                                     50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          especializados em areas                                                                                                                                                                                                                                     
                                          diversificadas                                                                                                                                                                                                                                              
1.1.1.                   09      2017      Realização de eventos de                                                                                                     3.500,00          3.500,00                                                                                               3.500,00
                                          DADOS ABERTOS e OpemStreetMap                                                                                                                                                                                                                                
1.1.1.    0102/02022599  09001   2017 A 16  Prestação de Serviços                                 Miguel                                                                  3.500,00          3.500,00                                                                                               3.500,00
                                                                                                Tavare                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                s                                                                                                                                                                                                     
1.1.1.    0102/02022599  10      2017 A 17  IdeAgueda                                             Miguel                                                                  7.380,00          7.380,00                                                                                               7.380,00
                                                                                                Tavare                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                s                                                                                                                                                                                                     
1.1.1.                   16      2017      Geocolabora                                                                                                                 12.300,00         12.300,00                                                                                              12.300,00
1.1.1.    0102/020214    16001   2017 A 15  Estudo e Consultadoria                                Miguel                                                                  2.460,00          2.460,00                                                                                               2.460,00
                                                                                                tavare                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                s                                                                                                                                                                                                     
1.1.1.    0102/070108    16002   2017 I 6   Software                                                                                                                     9.840,00          9.840,00                                                                                               9.840,00
1.1.1.                   15      2017      ALL - Agueda Living Lab                                                                                                     60.000,00         60.000,00                                                                                              60.000,00
1.1.1.                   15001   2017      FabLab                                                                                                                      60.000,00         60.000,00                                                                                              60.000,00
1.1.1.    0102/02022599  15001001 2017 A 8   Aquisição de Serviços                                                                                                       30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
1.1.1.    0102/02012199  15001002 2017 A 9   Aquisição de Bens            OUTRA                                                                                          30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
1.1.1.    0102/020219    03      2017 A 12  Colocação de serviços Cloud                                                                                                 25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
1.1.1.    0102/07010307  02      2017 I 3   Aquisição, construção,       OUTRA                                                                                          20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
                                          conservação, reparação e                                                                                                                                                                                                                                    
                                          demolição de Edifícios                                                                                                                                                                                                                                      
                                          municipais                                                                                                                                                                                                                                                  
1.1.1.                   11      2017      Edifício dos Paços do                                                                                                       45.000,00         45.000,00                                                                                              45.000,00
                                          Concelho                                                                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.    0102/07010307  11001   2017 I 4   Iluminação do Edifício dos                                                                                                  10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          Paços do Concelho                                                                                                                                                                                                                                           
1.1.1.    0102/020203    11002   2017 A 5   Manutenção do Edifício dos                                                                                                  35.000,00         35.000,00                                                                                              35.000,00
                                          Paços do Concelho                                                                                                                                                                                                                                           
1.1.1.    0102/020214    12      2017 A 6   Plano de segurança contra    OUTRA                                                                                           5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          incêndios e medidas de auto                                                                                                                                                                                                                                 
                                          proteção - Edifícios                                                                                                                                                                                                                                        
                                          Municipais                                                                                                                                                                                                                                                  
1.1.1.    0102/020203    13      2017 A 7   Edifícios Municipais -                                                                                                      30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
                                          Conservações                                                                                                                                                                                                                                                
1.1.1.    0102/020203    20      2017 A 38  Manutenção do sistema de AVAC                                                                                                85.000,00         85.000,00                          85.000,00         85.000,00                                          255.000,00
                                          edificios Municipais                                                                                                                                                                                                                                        
1.1.1.                   19      2017      AGUEDA HUMAN SMART CITY                                                                                                    150.000,00        150.000,00                                                                                             150.000,00
1.1.1.    0102/070108    19001   2017 I 9   Software                                                                                                                    45.000,00         45.000,00                                                                                              45.000,00

A TRANSPORTAR ...                                        2.761.292,55      2.761.292,55                         272.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      3.682.508,00
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PÁGINA : 3  

FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)
CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2016 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFINIDO 2018 2019 2020 OUTROS

A TRANSPORTAR ...                                        2.761.292,55      2.761.292,55                         272.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      3.682.508,00

1.1.1.    0102/02012199  19002   2017 A 34  Aquisição de Bens                                                                                                            5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
1.1.1.    0102/02022599  19003   2017 A 35  Aquisição de serviços                                                                                                      100.000,00        100.000,00                                                                                             100.000,00
1.1.1.                   04      2017      Rede de Comunidades Criativas                                                                                                 1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
1.1.1.    0102/020213    04001   2017 A 31  Deslocações                                                                                                                    500,00            500,00                                                                                                 500,00
1.1.1.    0102/02022599  04002   2017 A 32  Aquisição de serviços                                                                                                          500,00            500,00                                                                                                 500,00
1.1.1.    0102/07010602  14      2017 I 5   Aquisição e reparação de     OUTRA                                                                                          10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          máquinas e viaturas                                                                                                                                                                                                                                         
1.1.1.                   17      2017      Projeto em parcerias                                                                                                        66.000,00         66.000,00                                                                                              66.000,00
1.1.1.                   17001   2017      Europeia                                                                                                                    60.000,00         60.000,00                                                                                              60.000,00
1.1.1.    0102/040901    17001001 2017 A 22  União Europeia - Instituições                                                                                                 1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
1.1.1.    0102/040902    17001002 2017 A 23  União Europeia - Países                                                                                                      1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
                                          Membros                                                                                                                                                                                                                                                     
1.1.1.    0102/040903    17001003 2017 A 24  Países Terceiros e                                                                                                           2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00
                                          Organizações Internacionais                                                                                                                                                                                                                                 
1.1.1.    0102/020213    17001004 2017 A 25  Deslocações                                                                                                                  5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
1.1.1.    0102/02022599  17001005 2017 A 26  Serviços auxiliares a                                                                                                       50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          parceria                                                                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.                   17002   2017      The European Innovation                                                                                                      3.000,00          3.000,00                                                                                               3.000,00
                                          Partnership on Smart Cities                                                                                                                                                                                                                                 
                                          and Communities (Redes e                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Parcerias Europeias)                                                                                                                                                                                                                                        
1.1.1.    0102/020213    17002001 2017 A 27  Deslocações                                                                                                                  1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
1.1.1.    0102/02022599  17002002 2017 A 28  Aquisição de serviços                                                                                                        1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
1.1.1.                   17003   2017      ENoLL – European Network of                                                                                                  3.000,00          3.000,00                                                                                               3.000,00
                                          Living Labs (Redes e                                                                                                                                                                                                                                        
                                          Parcerias Europeias)                                                                                                                                                                                                                                        
1.1.1.    0102/020213    17003001 2017 A 29  Deslocações                                                                                                                  1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
1.1.1.    0102/02022599  17003002 2017 A 30  Aquisição de serviços                                                                                                        1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
1.1.1.                   18      2017      Projeto em parcerias                                                                                                        40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
1.1.1.                   18001   2017      Nacional                                                                                                                    40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
1.1.1.    0102/04030102  18001001 2017 A 18  Estado                       OUTRA                    Marlen                                                                  3.000,00          3.000,00                                                                                               3.000,00
                                                                                                e                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                Marque                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                s                                                                                                                                                                                                     
1.1.1.    0102/040305    18001002 2017 A 19  Serviços e Fundos Autónomos  OUTRA                    Marlen                                                                  3.000,00          3.000,00                                                                                               3.000,00
                                                                                                e                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                Marque                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                s                                                                                                                                                                                                     
1.1.1.    0102/020213    18001003 2017 A 20  Deslocações                                           Marlen                                                                  1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
                                                                                                e                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                Marque                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                s                                                                                                                                                                                                     
1.1.1.    0102/02022599  18001004 2017 A 21  Serviços auxiliares a                                 Marlen                                                                 32.500,00         32.500,00                                                                                              32.500,00
                                          parceria                                              e                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                Marque                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                s                                                                                                                                                                                                     
1.1.1.                   19      2017      SAMA - Freguesias                                                                                                           30.500,00         30.500,00                                                                                              30.500,00
1.1.1.    0102/020219    19001   2017 A 33  Manutenção de Equipamentos                                                                                                  10.500,00         10.500,00                                                                                              10.500,00
1.1.1.    0102/07011002  19002   2017 I 7   Aquisição de Equipamentos                                                                                                   10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
1.1.1.    0102/070109    19003   2017 I 8   Aquisição de Mobiliário                                                                                                     10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
1.2.                                      Segurança e ordem públicas                                                                                               3.100.375,00      3.100.375,00                         110.000,00                                                         3.210.375,00
1.2.1.                                    Proteção civil e luta contra                                                                                             3.100.375,00      3.100.375,00                         110.000,00                                                         3.210.375,00
                                          incêndios                                                                                                                                                                                                                                                   

A TRANSPORTAR ...                                        3.013.792,55      3.013.792,55                         272.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      3.935.008,00
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A TRANSPORTAR ...                                        3.013.792,55      3.013.792,55                         272.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      3.935.008,00

1.2.1.                   01      2012      Controlo de Cheias em Águeda                                                                                               920.000,00        920.000,00                                                                                             920.000,00
                                          - Intervenções nas Seções de                                                                                                                                                                                                                                
                                          Vazão da Ponte do Campo, da                                                                                                                                                                                                                                 
                                          Ponte de Óis da Ribeira e no                                                                                                                                                                                                                                
                                          Canal Secundário do Rio                                                                                                                                                                                                                                     
                                          Águeda "By-Pass" em Águeda                                                                                                                                                                                                                                  
1.2.1.    0102/07010413  01001   2012 I 6   Ponte do Campo               EMPREITADA                MANUEL                    2                                          870.000,00        870.000,00                                                                                             870.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.    0102/07010413  01002   2012 I 7   Ponte de Óis da Ribeira      EMPREITADA                MANUEL2016/06/01 2017/03/01 4                                           50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.                   02      2013      Quartel da GNR de Arrancada                                                                                                560.000,00        560.000,00                          10.000,00                                                           570.000,00
                                          do Vouga                                                                                                                                                                                                                                                    
1.2.1.    0102/07010307  02002   2013 I 8   Empreitada                   EMPREITADA                MANUEL                    2                                          560.000,00        560.000,00                          10.000,00                                                           570.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.                   09      2016      Candidaturas no Âmbito do                                                                                                  282.000,00        282.000,00                                                                                             282.000,00
                                          POSEUR                                                                                                                                                                                                                                                      
1.2.1.    0102/02012199  09001   2016 A 192 Aquisição de Bens                                     GLORIA                                                                  1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
                                                                                                MARADO                                                                                                                                                                                                
1.2.1.    0102/02022599  09002   2016 A 193 Aquisição de Serviços                                 GLORIA                                                                  1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
                                                                                                MARADO                                                                                                                                                                                                
1.2.1.    0102/07010413  09003   2016 I 67  Investimento                                          Eng.ª                                                                280.000,00        280.000,00                                                                                             280.000,00
                                                                                                gloria                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.                   10      2016      Candidatura PDR 2020                                                                                                       150.000,00        150.000,00                                                                                             150.000,00
1.2.1.    0102/02022599  10001   2016 A 207 Reabilitação das Galerias    OUTRA                    Eng.                                                                 150.000,00        150.000,00                                                                                             150.000,00
                                          Ripicolas do Rio Vouga -                              Gloria                                                                                                                                                                                                 
                                          Prestação de Serviços                                 Costa                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.                   11      2016      Fundo de Emergência Municipal                                                                                               515.000,00        515.000,00                                                                                             515.000,00
1.2.1.                   11001   2016      Restabelecimento do talude                                                                                                 193.000,00        193.000,00                                                                                             193.000,00
                                          adjacente à Estrada no Souto                                                                                                                                                                                                                                
                                          Rio, União de Freguesias de                                                                                                                                                                                                                                 
                                          Águeda e Borralha                                                                                                                                                                                                                                           
1.2.1.    0102/020214    11001001 2016 A 220 Projeto                                               MANUEL2016/07/01 2017/04/01                                             10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.    0102/07010401  11001002 2016 I 77  Empreitada                   EMPREITADA                MANUEL2016/10/01 2017/04/01                                            183.000,00        183.000,00                                                                                             183.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.                   11002   2016      Restabelecimento do talude                                                                                                 110.000,00        110.000,00                                                                                             110.000,00
                                          adjacente à Estrada Municipal                                                                                                                                                                                                                                
                                          de acesso a Lourizela, União                                                                                                                                                                                                                                
                                          de Freguesias Préstimo e                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Macieira de Alcoba                                                                                                                                                                                                                                          
1.2.1.    0102/020214    11002001 2016 A 221 Projeto                                               MANUEL2016/07/01 2017/04/01                                             10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.    0102/07010401  11002002 2016 I 78  Empreitada                   EMPREITADA                MANUEL2016/10/01 2017/04/01                                            100.000,00        100.000,00                                                                                             100.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.                   11003   2016      Restabelecimento do talude                                                                                                 212.000,00        212.000,00                                                                                             212.000,00
                                          entre a Via Municipal e o Rio                                                                                                                                                                                                                                
                                          Caima, Freguesia de Macinhata                                                                                                                                                                                                                                
                                          do Vouga                                                                                                                                                                                                                                                    
1.2.1.    0102/020214    11003001 2016 A 222 Projeto                                               MANUEL2016/07/01 2017/04/01                                             10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.    0102/07010401  11003002 2016 I 79  Empreitada                                            MANUEL2016/10/01 2017/04/01                                            202.000,00        202.000,00                                                                                             202.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 

A TRANSPORTAR ...                                        5.440.792,55      5.440.792,55                         282.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      6.372.008,00



E N T I D A D E
                            GRANDES OPCÇÕES DO PLAN O                            DOTAÇÕES INICIAIS             

               MUNICIPIO DE AGUEDA                DO ANO 2017

PÁGINA : 5  

FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)
CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
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A TRANSPORTAR ...                                        5.440.792,55      5.440.792,55                         282.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      6.372.008,00

1.2.1.    0102/07010401  01      2016 I 29  Abertura e Beneficiação de                            GLORIA                                                                 50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          Caminhos Florestais Agrícolas                          MARADO                                                                                                                                                                                                
1.2.1.    0102/040701    02      2017 A 39  Subsídio aos Bombeiros                                                                                                      40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
                                          Voluntários de Águeda para                                                                                                                                                                                                                                  
                                          atividade da Corporação                                                                                                                                                                                                                                     
1.2.1.    0102/080701    03      2017 A 40  Subsídio aos Bombeiros                                                                                                      20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
                                          Voluntários de Águeda para                                                                                                                                                                                                                                  
                                          investimentos da Corporação                                                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.    0102/040701    04      2017 A 41  Protocolo com Bombeiros                                                                                                     50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          Voluntários de Águeda para                                                                                                                                                                                                                                  
                                          manutenção do Grupo de                                                                                                                                                                                                                                      
                                          Intervenção Permanente                                                                                                                                                                                                                                      
1.2.1.    0102/02022599  06      2017 A 42  Fundo Municipal de Emergência                                                                                                 1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
1.2.1.    0102/040701    07      2017 A 43  Apoio a atividades das                                                                                                       7.000,00          7.000,00                                                                                               7.000,00
                                          Associações de Proteção Civil                                                                                                                                                                                                                                
1.2.1.    0102/080701    08      2017 A 44  Apoio a Associações de                                                                                                      20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
                                          Proteção Civil                                                                                                                                                                                                                                              
1.2.1.    0102/07011002  09      2017 I 11  Aquisição de equipamentos                                                                                                    5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          destinados ao Serviço                                                                                                                                                                                                                                       
                                          Municipal de Proteção Civil                                                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.                   11      2017      Plano Municipal de Emergência                                                                                                20.375,00         20.375,00                                                                                              20.375,00
                                          da Proteção Civil de Águeda                                                                                                                                                                                                                                 
                                          (PME)                                                                                                                                                                                                                                                       
1.2.1.    0102/020214    11001   2017 A 45  Revisão do PME                                                                                                              15.375,00         15.375,00                                                                                              15.375,00
1.2.1.    0102/02022599  11002   2017 A 46  PME - Simulacros                                                                                                             5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
1.2.1.                   12      2017      Proteção contra cheias                                                                                                      30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
1.2.1.    0102/07011002  12001   2017 I 12  Aquisição de equipamentos                                                                                                    5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          para Beneficiação de                                                                                                                                                                                                                                        
                                          monitorização de cheias                                                                                                                                                                                                                                     
1.2.1.    0102/02022599  12002   2017 A 47  Aquisição de serviços                                                                                                       20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
1.2.1.    0102/07010409  12003   2017 I 13  Aquisição de sinalização                                                                                                     5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
1.2.1.                   13      2017      Luta contra incêndios                                                                                                       25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
1.2.1.    0102/020208    13001   2017 A 48  Aquisição de serviços de                                                                                                    25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
                                          Maquina                                                                                                                                                                                                                                                     
1.2.1.                   14      2017      Plano Municipal de Defesa da                                                                                                25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
                                          Floresta Contra Incêndios                                                                                                                                                                                                                                   
                                          (PMDFCI)                                                                                                                                                                                                                                                    
1.2.1.    0102/020214    14001   2017 A 49  Aquisição de serviço de                                                                                                     25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
                                          consultadoria                                                                                                                                                                                                                                               
1.2.1.                   15      2017      Defesa da Floresta Contra                                                                                                   70.000,00         70.000,00                                                                                              70.000,00
                                          Incêndios (DFCI)                                                                                                                                                                                                                                            
1.2.1.    0102/07010407  15001   2017 I 14  Construção e Manutenção de                                                                                                  50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          pontos de agua                                                                                                                                                                                                                                              
1.2.1.    0102/07011002  15002   2017 I 15  Aquisição de Equipamento de                                                                                                 20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
                                          Comunicação                                                                                                                                                                                                                                                 
1.2.1.                   16      2017      Equipa de sapadores                                                                                                         10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          florestais                                                                                                                                                                                                                                                  
1.2.1.    0102/07011002  16001   2017 I 16  Aquisição de Equipamentos                                                                                                   10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
1.2.1.    0102/070101    20      2017 I 67  OPA - Publica para Aquisição                                                                                               200.000,00        200.000,00                                                                                             200.000,00
                                          de Prédios Rústicos de                                                                                                                                                                                                                                      
                                          Componente Florestal                                                                                                                                                                                                                                        

A TRANSPORTAR ...                                        6.014.167,55      6.014.167,55                         282.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      6.945.383,00
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A TRANSPORTAR ...                                        6.014.167,55      6.014.167,55                         282.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      6.945.383,00

1.2.1.    0102/07010413  01      2017 I 10  Desassoreamento do leito do  EMPREITADA                Manuel                                                                100.000,00        100.000,00                         100.000,00                                                           200.000,00
                                          rio de Agueda e Limpeza de                            a Pato                                                                                                                                                                                                 
                                          Infestantes                                                                                                                                                                                                                                                 
2.                                        Funções sociais                                                                                                         23.360.816,22     23.360.816,22                      11.284.095,00      5.213.000,00                                       39.857.911,22
2.1.                                      Educação                                                                                                                 5.473.812,30      5.473.812,30                         767.035,00                                                         6.240.847,30
2.1.1.                                    Ensino não superior                                                                                                      1.733.000,00      1.733.000,00                                                                                           1.733.000,00
2.1.1.    0102/07010305  01      2009 I 10  Construção do Centro         EMPREITADA       15.0  85.0 MANUEL                    9                                           10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          Educativo de Macinhata do                             A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          Vouga                                                                                                                                                                                                                                                       
2.1.1.    0102/020106    05      2016 A 93  Regime da Fruta                                       PEDRO                                                                 22.000,00         22.000,00                                                                                              22.000,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.1.1.                   07      2016      Conservação e Reparação de                                                                                                  80.000,00         80.000,00                                                                                              80.000,00
                                          Edifícios Escolares 2º e 3 º                                                                                                                                                                                                                                
                                          Ciclo                                                                                                                                                                                                                                                       
2.1.1.    0102/07010305  07001   2016 I 31  Investimento                                          PEDRO                                                                 40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.1.1.    0102/020203    07002   2016 A 104 Corrente                                              DINA                                                                  40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
                                                                                                BATEL                                                                                                                                                                                                 
2.1.1.                   02      2017      Ação Social Escolar                                                                                                        468.500,00        468.500,00                                                                                             468.500,00
2.1.1.    0102/04050102  02001   2017 A 51  Freguesias                                                                                                                  49.500,00         49.500,00                                                                                              49.500,00
2.1.1.    0102/040701    02002   2017 A 52  Instituições Particulares                                                                                                  348.500,00        348.500,00                                                                                             348.500,00
2.1.1.    0102/04030101  02003   2017 A 53  Agrupamentos de Escolas                                                                                                     70.500,00         70.500,00                                                                                              70.500,00
2.1.1.                   03      2017      Atividades de Animação e                                                                                                   493.000,00        493.000,00                                                                                             493.000,00
                                          Apoio a Família (AAAF)                                                                                                                                                                                                                                      
2.1.1.                   03001   2017      Atividades de Animação e                                                                                                   162.000,00        162.000,00                                                                                             162.000,00
                                          Apoio a Família (AAAF) -                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Refeições                                                                                                                                                                                                                                                   
2.1.1.    0102/04050102  03001001 2017 A 54  Freguesias                                                                                                                  52.000,00         52.000,00                                                                                              52.000,00
2.1.1.    0102/040701    03001002 2017 A 55  Instituições Particulares                                                                                                   90.000,00         90.000,00                                                                                              90.000,00
2.1.1.    0102/04030101  03001003 2017 A 56  Agrupamentos                                                                                                                20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
2.1.1.                   03002   2017      Atividades de Animação e                                                                                                   260.000,00        260.000,00                                                                                             260.000,00
                                          Apoio a Família (AAAF) -                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Contratação PND                                                                                                                                                                                                                                             
2.1.1.    0102/04050102  03002001 2017 A 57  Contratação PND - Freguesias                                                                                               130.000,00        130.000,00                                                                                             130.000,00
2.1.1.    0102/040701    03002002 2017 A 58  Contratação PND -                                                                                                          130.000,00        130.000,00                                                                                             130.000,00
                                          Instituições Particulares                                                                                                                                                                                                                                   
2.1.1.                   03003   2017      Atividades de Animação e                                                                                                    71.000,00         71.000,00                                                                                              71.000,00
                                          Apoio a Família (AAAF) -                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Comparticipação                                                                                                                                                                                                                                             
2.1.1.    0102/04050102  03003001 2017 A 59  Freguesias                                                                                                                  46.000,00         46.000,00                                                                                              46.000,00
2.1.1.    0102/040701    03003002 2017 A 60  Instituições Particulares                                                                                                   25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
2.1.1.                   04      2017      Contratação de pessoal -                                                                                                   302.000,00        302.000,00                                                                                             302.000,00
                                          Transferência de verbas                                                                                                                                                                                                                                     
2.1.1.    0102/04050102  04001   2017 A 63  Freguesias                                                                                                                  47.000,00         47.000,00                                                                                              47.000,00
2.1.1.    0102/040701    04002   2017 A 64  Instituições Particulares                                                                                                  255.000,00        255.000,00                                                                                             255.000,00
2.1.1.                   05      2017      Atividades de Enriquecimento                                                                                               250.000,00        250.000,00                                                                                             250.000,00
                                          Curricular - AEC                                                                                                                                                                                                                                            
2.1.1.    0102/020220    05001   2017 A 61  Transferências - Contratação                                                                                               225.000,00        225.000,00                                                                                             225.000,00
2.1.1.    0102/02022599  05002   2017 A 62  Outras Despesas                                                                                                             25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
2.1.1.    0102/020214    01      2017 A 50  Diagnostico da patologia e                                                                                                  75.000,00         75.000,00                                                                                              75.000,00
                                          projeto de reabilitação da                                                                                                                                                                                                                                  
                                          Escola Secundaria Adolfo                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Portela                                                                                                                                                                                                                                                     

A TRANSPORTAR ...                                        7.814.667,55      7.814.667,55                         382.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      8.845.883,00
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A TRANSPORTAR ...                                        7.814.667,55      7.814.667,55                         382.803,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45      8.845.883,00

2.1.1.    0102/020203    06      2017 A 65  Conservação e Reparação de                                                                                                   5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          Edifícios Escolares - Jardins                                                                                                                                                                                                                                
                                          Infância                                                                                                                                                                                                                                                    
2.1.1.    0102/07010305  07      2017 I 18  Conservação e Reparação de                                                                                                   7.500,00          7.500,00                                                                                               7.500,00
                                          Edifícios Escolares -  1º                                                                                                                                                                                                                                   
                                          ciclo                                                                                                                                                                                                                                                       
2.1.1.    0102/02012199  08      2017 A 66  Conservação e reparação de                                                                                                  20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
                                          edifícios escolares - Aq.                                                                                                                                                                                                                                   
                                          Bens                                                                                                                                                                                                                                                        
2.1.2.                                    Serviços auxiliares de ensino                                                                                             3.139.812,30      3.139.812,30                         714.295,00                                                         3.854.107,30
2.1.2.                   18      2015      Águeda Educação +                                                                                                          600.000,00        600.000,00                         300.000,00                                                           900.000,00
2.1.2.    0102/070107    18001   2015 I 27  Equipamento Informático      OUTRA                    PEDRO                                                                600.000,00        600.000,00                         300.000,00                                                           900.000,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.1.2.    0102/020210    07      2015 A 84  Transporte Ocasional         OUTRA                    PEDRO                                                                 70.000,00         70.000,00                                                                                              70.000,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.1.2.                   08      2015      Ações/Atividades de Educação                                                                                                20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
2.1.2.    0102/020220    08001   2015 A 85  Ações/Atividades de Educação OUTRA                    PEDRO                                                                  5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          - Carta Educativa                                     ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.1.2.    0102/020220    08002   2015 A 86  Ações/Atividades de Educação OUTRA                    PEDRO                                                                 15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
                                          - Projeto Educativo                                   ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.1.2.    0102/020214    12      2015 A 89  Projetos dos Centros         OUTRA                                                                                           5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          Educativos                                                                                                                                                                                                                                                  
2.1.2.                   07      2016      Projeto Aproximar Educação                                                                                               1.004.295,00      1.004.295,00                         414.295,00                                                         1.418.590,00
2.1.2.    0102/020108    07001   2016 A 225 Material para papelaria                               PEDRO                                                                 61.500,00         61.500,00                          61.500,00                                                           123.000,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.1.2.    0102/020106    07002   2016 A 226 Leite Escolar                                         PEDRO                                                                 74.200,00         74.200,00                          74.200,00                                                           148.400,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.1.2.    0102/020104    07003   2016 A 227 Material de Higiene e Limpeza                                                                                                43.050,00         43.050,00                          43.050,00                                                            86.100,00
2.1.2.    0102/020106    07004   2016 A 228 Produtos alimentares                                  PEDRO                                                                235.545,00        235.545,00                         235.545,00                                                           471.090,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.1.2.    0102/04030101  07005   2017 A 89  Transferências para                                                                                                        515.000,00        515.000,00                                                                                             515.000,00
                                          Agrupamentos                                                                                                                                                                                                                                                
2.1.2.    0102/02022599  07006   2017 A 90  Outras Aquisições de Serviços                                                                                                75.000,00         75.000,00                                                                                              75.000,00
2.1.2.    0102/020215    09      2016 A 110 Clube Empreendedor           OUTRA                    PEDRO                                                                  7.000,00          7.000,00                                                                                               7.000,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.1.2.                   03      2017      Carnaval 2017                                                                                                               15.500,00         15.500,00                                                                                              15.500,00
2.1.2.    0102/020220    03001   2017 A 73  Aquisição de Serviços na                                                                                                     6.500,00          6.500,00                                                                                               6.500,00
                                          Organização do evento                                                                                                                                                                                                                                       
2.1.2.    0102/04030101  03002   2017 A 74  Transferências para                                                                                                          6.000,00          6.000,00                                                                                               6.000,00
                                          Agrupamentos de Escolas                                                                                                                                                                                                                                     
2.1.2.    0102/040701    03003   2017 A 75  Transferências para                                                                                                          3.000,00          3.000,00                                                                                               3.000,00
                                          Instituições                                                                                                                                                                                                                                                
2.1.2.                   17      2017      Planos de Emergência                                                                                                        10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.1.2.    0102/02022599  17001   2017 A 82  Aquisição de Serviços                                                                                                       10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.1.2.    0102/02012199  04      2017 A 79  Aquisição de bens de desgaste                                                                                                10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          para estabelecimento de                                                                                                                                                                                                                                     
                                          ensino                                                                                                                                                                                                                                                      
2.1.2.    0102/07011002  05      2017 I 19  Aquisição de equipamentos                                                                                                    2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00
                                          destinados a estabelecimentos                                                                                                                                                                                                                                
                                          de Ensino                                                                                                                                                                                                                                                   
2.1.2.    0102/04030101  09      2017 A 80  Subsídio para material                                                                                                      15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
                                          didático e pedagógico                                                                                                                                                                                                                                       

A TRANSPORTAR ...                                        9.605.962,55      9.605.962,55                       1.097.098,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45     11.351.473,00
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A TRANSPORTAR ...                                        9.605.962,55      9.605.962,55                       1.097.098,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45     11.351.473,00

2.1.2.    0102/04030101  10      2017 A 81  Telefones - Escolas e Jardins                                                                                                 8.500,00          8.500,00                                                                                               8.500,00
                                          de Infância                                                                                                                                                                                                                                                 
2.1.2.                   19      2017      Semana do Teatro                                                                                                            13.000,00         13.000,00                                                                                              13.000,00
2.1.2.    0102/040701    19001   2017 A 88  Protocolo da Semana do Teatro                                                                                                13.000,00         13.000,00                                                                                              13.000,00
2.1.2.                   20      2017      Apoio ao Gabinete de                                                                                                        31.367,30         31.367,30                                                                                              31.367,30
                                          Psicologia                                                                                                                                                                                                                                                  
2.1.2.    0102/04050102  20001   2017 A 84  Freguesia de Valongo do Vouga                                                                                                 3.000,00          3.000,00                                                                                               3.000,00
2.1.2.    0102/040701    20002   2017 A 85  Os Pioneiros                                                                                                                21.867,30         21.867,30                                                                                              21.867,30
2.1.2.    0102/020215    20003   2017 A 86  Formação                                                                                                                     5.500,00          5.500,00                                                                                               5.500,00
2.1.2.    0102/02012199  20004   2017 A 87  Aquisição de Bens                                                                                                            1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
2.1.2.    0102/04030101  02      2017 A 71  Visitas de Estudo                                                                                                           10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.1.2.    0102/040802    06      2017 A 72  Premios Escolares CMA                                                                                                        4.750,00          4.750,00                                                                                               4.750,00
2.1.2.                   07      2017      Águeda Cidade Amiga das                                                                                                     35.000,00         35.000,00                                                                                              35.000,00
                                          Crianças                                                                                                                                                                                                                                                    
2.1.2.    0102/02022599  07001   2017 A 76  Aquisição de Serviços                                                                                                       25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
2.1.2.    0102/02012199  07002   2017 A 77  Aquisição de Bens                                                                                                           10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.1.2.    0102/040701    08      2017 A 78  Projeto Prevenção Rodoviaria                                                                                                20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
2.1.2.                   18      2017      Férias em Movimento                                                                                                         26.000,00         26.000,00                                                                                              26.000,00
2.1.2.    0102/020220    18001   2017 A 83  Prestação de serviços                                                                                                       26.000,00         26.000,00                                                                                              26.000,00
2.1.2.    0102/020216    21      2017 A 94  Projeto Educação Alimentar                                                                                                   2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00
2.1.2.                   24      2017      Atividades Pontuais                                                                                                        117.400,00        117.400,00                                                                                             117.400,00
2.1.2.    0102/02022599  24001   2017 A 91  Aquisição de Serviços                                                                                                       80.000,00         80.000,00                                                                                              80.000,00
2.1.2.    0102/02012199  24002   2017 A 92  Aquisição de Bens                                                                                                           10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.1.2.    0102/040701    24003   2017 A 93  Transferências para                                                                                                         27.400,00         27.400,00                                                                                              27.400,00
                                          Associações                                                                                                                                                                                                                                                 
2.1.2.                   22      2017      Concurso Integrado de                                                                                                      275.000,00        275.000,00                                                                                             275.000,00
                                          Refeições com Escolas de                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Águeda                                                                                                                                                                                                                                                      
2.1.2.    0102/02022599  22001   2017 A 95  Aquisição de Serviços                                                                                                      125.000,00        125.000,00                                                                                             125.000,00
2.1.2.    0102/07010305  22002   2017 I 20  Obras nos Refeitórios                                                                                                      100.000,00        100.000,00                                                                                             100.000,00
2.1.2.    0102/020106    22003   2017 A 96  Alimentação                                                                                                                 50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
2.1.2.                   01      2017      Transportes Escolares                                                                                                      748.000,00        748.000,00                                                                                             748.000,00
2.1.2.    0102/020210    01001   2017 A 67  Operadores Públicos                                                                                                        485.000,00        485.000,00                                                                                             485.000,00
2.1.2.    0102/020210    01002   2017 A 68  Circuitos Especiais                                                                                                         50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
2.1.2.    0102/040701    01003   2017 A 69  Protocolos - Instituições                                                                                                  115.000,00        115.000,00                                                                                             115.000,00
                                          Particulares                                                                                                                                                                                                                                                
2.1.2.    0102/04050102  01004   2017 A 70  Protocolos - Freguesias                                                                                                     98.000,00         98.000,00                                                                                              98.000,00
2.1.2.                   23      2017      TIC - Escolas                                                                                                               90.000,00         90.000,00                                                                                              90.000,00
2.1.2.    0102/070107    23001   2017 I 21  Hardware                                                                                                                    55.000,00         55.000,00                                                                                              55.000,00
2.1.2.    0102/070108    23002   2017 I 22  Software                                                                                                                    10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.1.2.    0102/07011002  23003   2017 I 23  Aquisição equipamento                                                                                                        5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
2.1.2.    0102/020219    23004   2017 A 97  Consumos correntes                                                                                                          20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
2.1.3.                                    Educação Superior                                                                                                          601.000,00        601.000,00                          52.740,00                                                           653.740,00
2.1.3.                   04      2015      Requalificação de Edifícios                                                                                                581.000,00        581.000,00                          52.740,00                                                           633.740,00
                                          para Residências                                                                                                                                                                                                                                            
                                          Universitarias                                                                                                                                                                                                                                              
2.1.3.    0102/020214    04001   2015 A 107 Projeto                      OUTRA                    MANUEL                                                                 1.000,00          1.000,00                           2.740,00                                                             3.740,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
2.1.3.    0102/07010307  04002   2015 I 29  Empreitada                   EMPREITADA                MANUEL2016/06/01 2017/09/15                                            580.000,00        580.000,00                          50.000,00                                                           630.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
2.1.3.    0102/040802    01      2017 A 98  Comparticipação em Propinas                                                                                                 20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
2.2.                                      Saúde                                                                                                                      775.000,00        775.000,00                         805.000,00          5.000,00                                        1.585.000,00
2.2.1.                                    Serviços individuais de saúde                                                                                               775.000,00        775.000,00                         805.000,00          5.000,00                                        1.585.000,00

A TRANSPORTAR ...                                       11.587.979,85     11.587.979,85                       1.149.838,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45     13.386.230,30
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A TRANSPORTAR ...                                       11.587.979,85     11.587.979,85                       1.149.838,00        272.803,00        187.803,00        187.806,45     13.386.230,30

2.2.1.    0102/07010307  01      2017 I 24  Unidade de Saúde de Aguada de                                                                                                50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          Cima                                                                                                                                                                                                                                                        
2.2.1.    0102/07010307  10      2017 I 25  Unidade de Saúde de Travassô                                                                                               120.000,00        120.000,00                                                                                             120.000,00
2.2.1.    0102/07010307  18      2017 I 26  Centro de Saúde de Águeda                                                                                                  200.000,00        200.000,00                                                                                             200.000,00
2.2.1.                   19      2017      Hospital de Águeda                                                                                                         405.000,00        405.000,00                         805.000,00          5.000,00                                        1.215.000,00
2.2.1.    0102/020220    19001   2017 A 99  Contratação de serviços                                                                                                      5.000,00          5.000,00                           5.000,00          5.000,00                                           15.000,00
2.2.1.    0102/07010307  19002   2017 I 27  Requalificação das                                                                                                         400.000,00        400.000,00                         800.000,00                                                         1.200.000,00
                                          Instalações                                                                                                                                                                                                                                                 
2.3.                                      Segurança e Ação Social                                                                                                  1.063.350,00      1.063.350,00                         400.000,00        400.000,00                                        1.863.350,00
2.3.2.                                    Ação social                                                                                                              1.063.350,00      1.063.350,00                         400.000,00        400.000,00                                        1.863.350,00
2.3.2.    0102/040701    02      2009 A 44  Apoio ao desenvolvimento e   OUTRA                    PEDRO                                                                 40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
                                          funcionamento de atividades                           ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.3.2.    0102/080701    03      2009 A 45  Apoio à construção e         OUTRA                    PEDRO                                                                420.000,00        420.000,00                         400.000,00        400.000,00                                        1.220.000,00
                                          beneficiação de instalações e                          ALVES                                                                                                                                                                                                 
                                          aquisição de equipamentos                                                                                                                                                                                                                                   
2.3.2.    0102/040701    04      2009 A 46  Apoio à formação e realização OUTRA                    PEDRO                                                                 16.000,00         16.000,00                                                                                              16.000,00
                                          de eventos de caráter                                 ALVES                                                                                                                                                                                                 
                                          excecional                                                                                                                                                                                                                                                  
2.3.2.    0102/040701    05      2009 A 47  Apoio a ações pontuais de    OUTRA                    PEDRO                                                                  6.000,00          6.000,00                                                                                               6.000,00
                                          resposta social -                                     ALVES                                                                                                                                                                                                 
                                          Transferências correntes                                                                                                                                                                                                                                    
                                          (alimentação, vestuário, ...                                                                                                                                                                                                                                
                                          )                                                                                                                                                                                                                                                           
2.3.2.    0102/020204    03      2015 A 113 Habitação Social - Apoio à   OUTRA                    PEDRO                                                                120.000,00        120.000,00                                                                                             120.000,00
                                          Renda                                                 ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.3.2.                   03      2017      Comissão de Proteção de                                                                                                      3.850,00          3.850,00                                                                                               3.850,00
                                          Crianças e Jovens - CPCJ                                                                                                                                                                                                                                    
2.3.2.    0102/02012199  03001   2017 A 101 Aquisição de Bens                                                                                                            1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
2.3.2.    0102/02022599  03002   2017 A 102 Aquisição de Serviços                                                                                                        1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
2.3.2.    0102/020215    03003   2017 A 103 Formação                                                                                                                     1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
2.3.2.    0102/020213    03004   2017 A 104 Deslocações                                                                                                                    350,00            350,00                                                                                                 350,00
2.3.2.                   04      2017      Ações Pontuais de Apoio às                                                                                                  40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
                                          Famílias                                                                                                                                                                                                                                                    
2.3.2.    0102/02022599  04001   2017 A 105 Aquisição de Serviços                                                                                                       10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.3.2.    0102/02012199  04002   2017 A 106 Aquisição de Bens                                                                                                           10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.3.2.    0102/040701    04003   2017 A 107 Transferências para                                                                                                         10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          Associações                                                                                                                                                                                                                                                 
2.3.2.    0102/040802    04004   2017 A 108 Transferências para                                                                                                         10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          Famílias/Particulares                                                                                                                                                                                                                                       
2.3.2.                   05      2017      Vou a Águeda - Transporte a                                                                                                 40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
                                          Pedido                                                                                                                                                                                                                                                      
2.3.2.    0102/02022599  05001   2017 A 109 Aquisição de Serviços                                                                                                       40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
2.3.2.                   06      2017      Projeto 100(DES)Empregados                                                                                                 165.000,00        165.000,00                                                                                             165.000,00
2.3.2.                   06001   2017      Medida 1 - Casos Sociais                                                                                                   145.000,00        145.000,00                                                                                             145.000,00
2.3.2.    0102/010109    06001001 2017 A 110 Bolsa                                                                                                                       95.000,00         95.000,00                                                                                              95.000,00
2.3.2.    0102/01011302  06001002 2017 A 111 Subsídio de Refeição                                                                                                        35.000,00         35.000,00                                                                                              35.000,00
2.3.2.    0102/020210    06001003 2017 A 112 Subsídio de Transporte                                                                                                      15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
2.3.2.                   06002   2017      Medida 2 - Jovens à Procura                                                                                                 10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          do 1º Emprego                                                                                                                                                                                                                                               
2.3.2.    0102/010109    06002001 2017 A 113 Bolsa                                                                                                                        8.000,00          8.000,00                                                                                               8.000,00
2.3.2.    0102/01011302  06002002 2017 A 114 Subsídio de Refeição                                                                                                         2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00
2.3.2.                   06003   2017      Medida 3 - Apoios                                                                                                           10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.3.2.    0102/040701    06003001 2017 A 115 Associação                                                                                                                  10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00

A TRANSPORTAR ...                                       13.213.829,85     13.213.829,85                       2.354.838,00        677.803,00        187.803,00        187.806,45     16.622.080,30
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A TRANSPORTAR ...                                       13.213.829,85     13.213.829,85                       2.354.838,00        677.803,00        187.803,00        187.806,45     16.622.080,30

2.3.2.                   07      2017      Socializar +                                                                                                                23.000,00         23.000,00                                                                                              23.000,00
2.3.2.    0102/02012199  07001   2017 A 116 Aquisição de Bens                                                                                                            3.000,00          3.000,00                                                                                               3.000,00
2.3.2.    0102/02022599  07002   2017 A 117 Aquisição de Serviços                                                                                                       20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
2.3.2.    0102/040701    08      2017 A 118 CERCIAG em Movimento                                                                                                         4.500,00          4.500,00                                                                                               4.500,00
2.3.2.    0102/040802    09      2017 A 119 Programa Juventude Ativa                                                                                                    20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
2.3.2.                   10      2017      Apoio à Integração de                                                                                                       20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
                                          Refugiados                                                                                                                                                                                                                                                  
2.3.2.    0102/040701    10001   2017 A 120 Transferências                                                                                                              10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.3.2.    0102/02012199  10002   2017 A 121 Aquisição de bens                                                                                                            5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
2.3.2.    0102/02022599  10003   2017 A 122 Aquisição de Serviços                                                                                                        5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
2.3.2.    0102/020203    01      2017 A 100 Habitação Social - Reparação                                                                                                35.000,00         35.000,00                                                                                              35.000,00
                                          de Edifícios                                                                                                                                                                                                                                                
2.3.2.    0102/07010307  04      2017 I 28  Manutenção de Edifícios de                                                                                                  35.000,00         35.000,00                                                                                              35.000,00
                                          Habitação Social                                                                                                                                                                                                                                            
2.3.2.    0102/04030101  02      2017 A 261 Auxílios Económicos 1º Ciclo                                                                                                45.000,00         45.000,00                                                                                              45.000,00
2.3.2.    0102/040802    25      2017 A 260 Bolsas de estudo aos diversos                                                                                                30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
                                          níveis de Ensino                                                                                                                                                                                                                                            
2.4.                                      Habitação e servicos                                                                                                     8.559.298,92      8.559.298,92                       9.092.560,00      4.808.000,00                                       22.459.858,92
                                          coletivos                                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.2.                                    Ordenamento do território                                                                                                6.290.563,92      6.290.563,92                       7.397.210,00      3.835.000,00                                       17.522.773,92
2.4.2.    0102/020214    03      2010 A 24  Projeto do Centro de Artes   OUTRA                    MANUEL                                                                42.500,00         42.500,00                                                                                              42.500,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.                   01      2013      Urbanização                                                                                                                 22.140,00         22.140,00                          40.000,00                                                            62.140,00
2.4.2.    0102/020214    01006   2013 A 76  Plano de Redução de Ruído    OUTRA                                                                                          22.140,00         22.140,00                          40.000,00                                                            62.140,00
2.4.2.    0102/020214    01      2014 A 93  Outros Estudos e Projetos de OUTRA                                                                                         100.000,00        100.000,00                          50.000,00         10.000,00                                          160.000,00
                                          Interesse Municipal                                                                                                                                                                                                                                         
2.4.2.                   01      2015      Urbanização                                                                                                                 59.000,00         59.000,00                           3.500,00                                                            62.500,00
2.4.2.    0102/020214    01006   2015 A 149 Projeto de Regeneração Urbana OUTRA                    MANUEL2010/09/08 2017/12/31                                             59.000,00         59.000,00                           3.500,00                                                            62.500,00
                                          de Ruas no Centro da Cidade                           A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          de Águeda                                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.2.    0102/020214    02      2015 A 143 Projeto para Parque Urbano da OUTRA                    MANUEL                                                                55.100,00         55.100,00                           1.000,00                                                            56.100,00
                                          Cidade                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.    0102/020214    O1      2015 A 142 Projeto para Alta Vila       OUTRA                                                                                          36.900,00         36.900,00                           1.000,00                                                            37.900,00
2.4.2.                   01      2015      Urbanização                                                                                                                 46.983,92         46.983,92                                                                                              46.983,92
2.4.2.    0102/020214    01004   2015 A 147 PDM - Programação de áreas   OUTRA                    PEDRO                                                                 46.983,92         46.983,92                                                                                              46.983,92
                                          não Urbanizadas inseridas em                          ALVES                                                                                                                                                                                                 
                                          perímetro urbano                                                                                                                                                                                                                                            
2.4.2.    0102/020214    04      2015 A 145 Projeto de Construção do     OUTRA                    PEDRO                                                                100.000,00        100.000,00                          10.000,00                                                           110.000,00
                                          acesso do Parque Empresarial                          ALVES                                                                                                                                                                                                 
                                          do Casarão à Rede Viária                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Fundamental                                                                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.                   01      2016      AguedaCor - Pintura de                                                                                                     125.000,00        125.000,00                                                                                             125.000,00
                                          fachadas                                                                                                                                                                                                                                                    
2.4.2.    0102/020101    01002   2016 A 2   Aquisição de Tintas                                   ANA                                                                   75.000,00         75.000,00                                                                                              75.000,00
                                                                                                MATOS                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.    0102/040802    01003   2016 A 206 Transferencias para as                                Eng.                                                                  50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          Familias                                              Ana                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                Matos                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.                   04      2016      Plano Estrategico de                                                                                                     2.031.000,00      2.031.000,00                       5.653.000,00      3.801.000,00                                       11.485.000,00
                                          Desenvolvimento Urbano (PEDU)                                                                                                                                                                                                                                
2.4.2.                   04001   2016      Plano de Mobilidade Urbana                                                                                               1.691.000,00      1.691.000,00                       1.298.000,00         31.000,00                                        3.020.000,00
                                          Sustentável (PMUS)                                                                                                                                                                                                                                          

A TRANSPORTAR ...                                       14.013.953,77     14.013.953,77                       2.460.338,00        687.803,00        187.803,00        187.806,45     17.537.704,22
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A TRANSPORTAR ...                                       14.013.953,77     14.013.953,77                       2.460.338,00        687.803,00        187.803,00        187.806,45     17.537.704,22

2.4.2.    0102/02012199  04001002 2016 A 44  Aquisição de Bens                                     MARLEN                                                                75.000,00         75.000,00                                                                                              75.000,00
                                                                                                E                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                MARQUE                                                                                                                                                                                                
                                                                                                S                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/02022599  04001003 2016 A 45  Aquisição de Serviços                                 MARLEN                                                                75.000,00         75.000,00                                                                                              75.000,00
                                                                                                E                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                MARQUE                                                                                                                                                                                                
                                                                                                S                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/07010401  04001004 2016 I 5   Requalificação Urbana – R.                            MANUEL                                                               650.000,00        650.000,00                           1.000,00                                                           651.000,00
                                          Infantaria 28, R. Outeiro, R.                          A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          Escola Central de Sargentos,                                                                                                                                                                                                                                
                                          Praça Conde de Águeda,                                                                                                                                                                                                                                      
                                          incluindo solução mecânica –                                                                                                                                                                                                                                
                                          reforço da ligação cota                                                                                                                                                                                                                                     
                                          alta/cota baixa da cidade                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.2.    0102/07010401  04001005 2016 I 6   Requalificação Urbana a                               MANUEL                                                               400.000,00        400.000,00                         320.000,00          1.000,00                                          721.000,00
                                          Poente - R. Maria de Melo                             A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          Corga, R. Capitão José Maria                                                                                                                                                                                                                                
                                          Coutinho, R. Fonte do Outeiro                                                                                                                                                                                                                                
                                          e Rua Dr. Eduardo Caldeira                                                                                                                                                                                                                                  
2.4.2.    0102/07010401  04001006 2016 I 7   Requalificação Urbana - R.                            MANUEL                                                                90.000,00         90.000,00                         250.000,00         10.000,00                                          350.000,00
                                          José Gustavo Pimenta e R.                             A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          Eng.º José Bastos Xavier.                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.2.    0102/07010401  04001007 2016 I 8   Estruturação do Corredor                              MANUEL                                                               220.000,00        220.000,00                          10.000,00                                                           230.000,00
                                          Urbano de Atravessamento EN1                          A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          – R. Dr. Ferraz de Macedo, R.                                                                                                                                                                                                                                
                                          Ten. Cor. Albano de Mello, R.                                                                                                                                                                                                                                
                                          Misericórdia de Águeda e Av.                                                                                                                                                                                                                                
                                          Dr. Joaquim de Mello                                                                                                                                                                                                                                        
2.4.2.    0102/07010401  04001008 2016 I 9   Requalificação Urbana da                              MANUEL                                                                 1.000,00          1.000,00                         310.000,00         10.000,00                                          321.000,00
                                          Praceta da Chãs, R. Dr.                               A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          Manuel Alegre e R. 15 de                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Agosto                                                                                                                                                                                                                                                      
2.4.2.    0102/070108    04001009 2016 I 45  Software                                                                                                                   100.000,00        100.000,00                         100.000,00                                                           200.000,00
2.4.2.    0102/020214    04001010 2017 A 124 Ligação Ciclaveis do Centro                                                                                                 70.000,00         70.000,00                           7.000,00                                                            77.000,00
                                          da cidade as zonas industrias                                                                                                                                                                                                                                
                                          - Projeto de ciclovia e                                                                                                                                                                                                                                     
                                          acessos pedonais                                                                                                                                                                                                                                            
2.4.2.    0102/07010401  04001011 2017 I 33  Ligação Ciclaveis do Centro                                                                                                 10.000,00         10.000,00                         300.000,00         10.000,00                                          320.000,00
                                          da cidade as zonas industrias                                                                                                                                                                                                                                
                                          - Empreitadas                                                                                                                                                                                                                                               
2.4.2.                   04002   2016      Plano de Acção para                                                                                                          7.000,00          7.000,00                       1.205.000,00         10.000,00                                        1.222.000,00
                                          Regeneração Urbana (PARU)                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.2.    0102/07010401  04002001 2016 I 10  Reabilitação do Espaço                                MANUEL                                                                 1.000,00          1.000,00                         428.000,00                                                           429.000,00
                                          Público Envolvente à Casa do                          A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          Adro                                                                                                                                                                                                                                                        

A TRANSPORTAR ...                                       15.705.953,77     15.705.953,77                       4.186.338,00        718.803,00        187.803,00        187.806,45     20.986.704,22
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A TRANSPORTAR ...                                       15.705.953,77     15.705.953,77                       4.186.338,00        718.803,00        187.803,00        187.806,45     20.986.704,22

2.4.2.    0102/07010401  04002002 2016 I 11  Reabilitação de Espaços                               MANUEL                                                                 1.000,00          1.000,00                         310.000,00         10.000,00                                          321.000,00
                                          Públicos da Baixa da Cidade –                          A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          R. Luís de Camões, R. Vasco                                                                                                                                                                                                                                 
                                          da Gama, R. Jornal Soberania                                                                                                                                                                                                                                
                                          do Povo, R. José Maria                                                                                                                                                                                                                                      
                                          Veloso, Travessa do Botaréu,                                                                                                                                                                                                                                
                                          Travessa do Ribeirinho, R.                                                                                                                                                                                                                                  
                                          Celestino Neto, Av.25 de                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Abril e R.Padre Miguel José                                                                                                                                                                                                                                 
                                          da Cruz                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/02012199  04002003 2016 A 65  Aquisição de Bens            OUTRA                    MARLEN                                                                 1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
                                                                                                E                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                MARQUE                                                                                                                                                                                                
                                                                                                S                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/02022599  04002004 2016 A 184 Aquisição de Serviços                                 MARLEN                                                                 1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
                                                                                                E                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                MARQUE                                                                                                                                                                                                
                                                                                                S                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/07010401  04002005 2016 I 69  Reabilitação da Casa de      EMPREITADA                Manuel                                                                  1.000,00          1.000,00                          65.000,00                                                            66.000,00
                                          Ensaios do Cancioneiro                                a Pato                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.    0102/07010401  04002006 2016 I 70  Reabilitação do Edificio da                           Manuel                                                                  1.000,00          1.000,00                         102.000,00                                                           103.000,00
                                          Orquestra Típica                                      a Pato                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.    0102/07010401  04002007 2016 I 71  Reabilitação do Edificio do                           Manuel                                                                  1.000,00          1.000,00                         300.000,00                                                           301.000,00
                                          Conservatório de Àgueda                               a Pato                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.                   04003   2016      Plano de Acção Integrado para                                                                                               333.000,00        333.000,00                       3.150.000,00      3.760.000,00                                        7.243.000,00
                                          as Comunidades Desfavorecidas                                                                                                                                                                                                                                
                                          (PAICD)                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/07010401  04003001 2016 I 12  Reabilitação do espaço                                MANUEL                                                                 1.000,00          1.000,00                         150.000,00         10.000,00                                          161.000,00
                                          envolvente à habitação social                          A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          do Centro – R. Fundação                                                                                                                                                                                                                                     
                                          Dionísio Pinheiro e R. Eng.º                                                                                                                                                                                                                                
                                          Carlos Rodrigues                                                                                                                                                                                                                                            
2.4.2.    0102/040802    04003002 2016 A 46  IFRRU - Instrum. Financeiro                           MARLEN                                                                50.000,00         50.000,00                       3.000.000,00      3.750.000,00                                        6.800.000,00
                                          de Reabilitação e Regeneração                          E                                                                                                                                                                                                     
                                          Urbana                                                MARQUE                                                                                                                                                                                                
                                                                                                S                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/02012199  04003003 2016 A 185 Aquisição de Bens                                     MARLEN                                                                50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                                                                                E                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                MARQUE                                                                                                                                                                                                
                                                                                                S                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/02022599  04003004 2016 A 186 Aquisição de Serviços                                 MARLEN                                                               232.000,00        232.000,00                                                                                             232.000,00
                                                                                                E                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                MARQUE                                                                                                                                                                                                
                                                                                                S                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/07010401  03      2016 I 72  Pavimentação e Arranjos                                                                                                     75.000,00         75.000,00                           1.000,00                                                            76.000,00
                                          Urbanísticos do                                                                                                                                                                                                                                             
                                          Estacionamento do Redolho, na                                                                                                                                                                                                                                
                                          Borralha                                                                                                                                                                                                                                                    
2.4.2.    0102/07010401  05      2016 I 74  Repavimentação de Passeios na                                                                                                 1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
                                          Av. 25 de Abril entre a                                                                                                                                                                                                                                     
                                          Rotunda da Pauliceia e a                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Rotunda na E.N.333                                                                                                                                                                                                                                          

A TRANSPORTAR ...                                       16.120.953,77     16.120.953,77                       8.114.338,00      4.488.803,00        187.803,00        187.806,45     29.099.704,22
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A TRANSPORTAR ...                                       16.120.953,77     16.120.953,77                       8.114.338,00      4.488.803,00        187.803,00        187.806,45     29.099.704,22

2.4.2.    0102/07010401  06      2016 I 75  Pavimentação e Repavimentação                                                                                                32.000,00         32.000,00                                                                                              32.000,00
                                          de Ruas no Concelho – “Estudo                                                                                                                                                                                                                                
                                          para Remodelação do                                                                                                                                                                                                                                         
                                          Entroncamento entre a Rua de                                                                                                                                                                                                                                
                                          Vale Domingos e a Rua do                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Gravanço                                                                                                                                                                                                                                                    
2.4.2.    0102/07010401  07      2016 I 76  Requalificação do Largo Nossa                                                                                               400.000,00        400.000,00                           1.000,00                                                           401.000,00
                                          Senhora da Saúde –                                                                                                                                                                                                                                          
                                          Fermentelos                                                                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.    0102/020214    05      2016 A 224 Elaboração do Plano Geral de                                                                                                91.500,00         91.500,00                                                                                              91.500,00
                                          Drenagem da Cidade de Águeda                                                                                                                                                                                                                                
                                          e Projeto de Execução de                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Intervenções Prioritárias                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.2.                   03      2016      OPA - Orçamento Participativo                                                                                               119.950,00        119.950,00                                                                                             119.950,00
2.4.2.                   03002   2016      OPA - Projetos Vencedores                                                                                                  119.950,00        119.950,00                                                                                             119.950,00
                                          Edição 2015/2016                                                                                                                                                                                                                                            
2.4.2.    0102/07010405  03002005 2016 I 51  Turismo e Lazer para o Parque                          CELIA                                                                 25.830,00         25.830,00                                                                                              25.830,00
                                          do Emigrante - Execução                               LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
2.4.2.    0102/07010401  03002007 2016 I 53  Reabilitação do Largo do                              MANUEL                                                                49.500,00         49.500,00                                                                                              49.500,00
                                          Carvalhal                                             A PATO                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.    0102/07010305  03002018 2016 I 63  Parque Lúdico-Desportivo na                           PEDRO                                                                 16.000,00         16.000,00                                                                                              16.000,00
                                          Escola Fernando Caldeira                              ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.    0102/07010401  03002020 2017 I 66  Criação e Remodelação de                                                                                                    28.620,00         28.620,00                                                                                              28.620,00
                                          Rotundas em Barrô e Aguada de                                                                                                                                                                                                                                
                                          Baixo                                                                                                                                                                                                                                                       
2.4.2.    0102/07010307  01      2017 I 37  Ampliação do Edificio da                                                                                                   300.000,00        300.000,00                         110.000,00                                                           410.000,00
                                          Antiga Escola de  Aguada de                                                                                                                                                                                                                                 
                                          Cima                                                                                                                                                                                                                                                        
2.4.2.                   02      2017      Ecopista do Vouga                                                                                                          148.000,00        148.000,00                                                                                             148.000,00
2.4.2.    0102/07010401  02001   2017 I 31  Empreitada                                                                                                                 148.000,00        148.000,00                                                                                             148.000,00
2.4.2.    0102/020214    04      2017 A 125 Instrumento de Gestão                                                                                                       40.000,00         40.000,00                          80.000,00                                                           120.000,00
                                          Territorial - Revisão e                                                                                                                                                                                                                                     
                                          Alteração                                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.2.                   05      2017      Arranjos Exteriores na Zona                                                                                                130.500,00        130.500,00                          10.610,00                                                           141.110,00
                                          Envolvente a antiga sede da                                                                                                                                                                                                                                 
                                          Junta de Freguesia de                                                                                                                                                                                                                                       
                                          Espinhel                                                                                                                                                                                                                                                    
2.4.2.    0102/020214    05001   2017 A 127 Projeto                                                                                                                      5.500,00          5.500,00                             610,00                                                             6.110,00
2.4.2.    0102/07010401  05002   2017 I 34  Empreitada                                                                                                                 125.000,00        125.000,00                          10.000,00                                                           135.000,00
2.4.2.    0102/07010401  06      2017 I 35  Reabilitação Urbana a                                                                                                       10.000,00         10.000,00                         400.000,00                                                           410.000,00
                                          Nascente – Rua Manuel de                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Sousa Carneiro, R. António                                                                                                                                                                                                                                  
                                          Ribeiro, R. Inspetor João                                                                                                                                                                                                                                   
                                          Neves dos Santos e R. da                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Pauliceia                                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.2.    0102/07010401  07      2017 I 36  Reabilitação Urbana a                                                                                                      270.000,00        270.000,00                          10.000,00                                                           280.000,00
                                          Nascente – R. António da                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Silva Brinco                                                                                                                                                                                                                                                

A TRANSPORTAR ...                                       17.662.903,77     17.662.903,77                       8.725.948,00      4.488.803,00        187.803,00        187.806,45     31.253.264,22
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A TRANSPORTAR ...                                       17.662.903,77     17.662.903,77                       8.725.948,00      4.488.803,00        187.803,00        187.806,45     31.253.264,22

2.4.2.    0102/020214    08      2017 A 128 Projeto de Reabilitação da                                                                                                  28.000,00         28.000,00                           3.100,00                                                            31.100,00
                                          Zona Envolvente a Casa do                                                                                                                                                                                                                                   
                                          Adro, Edifícios Cancioneiro,                                                                                                                                                                                                                                
                                          Orquestra Típica e                                                                                                                                                                                                                                          
                                          Conservatório                                                                                                                                                                                                                                               
2.4.2.    0102/020214    09      2017 A 126 Projeto para Cobertura Verde                                                                                                60.000,00         60.000,00                           6.000,00                                                            66.000,00
                                          no Edifício dos Paços do                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Concelho                                                                                                                                                                                                                                                    
2.4.2.    0102/07010401  12      2017 I 17  Arranjos Urbanistico na Zona                                                                                                70.000,00         70.000,00                           7.000,00                                                            77.000,00
                                          Central de Assequins                                                                                                                                                                                                                                        
2.4.2.                   01      2017      Urbanização                                                                                                              1.000.000,00      1.000.000,00                                                                                           1.000.000,00
2.4.2.    0102/07010307  01001   2017 I 29  Aquisição de imóveis urbanos                                                                                               500.000,00        500.000,00                                                                                             500.000,00
                                          de interesse para a Autarquia                                                                                                                                                                                                                                
2.4.2.    0102/070101    01002   2017 I 30  Aquisição de terrenos para                                                                                                 500.000,00        500.000,00                                                                                             500.000,00
                                          urbanizações ou outros fins                                                                                                                                                                                                                                 
                                          municipais                                                                                                                                                                                                                                                  
2.4.2.                   03      2017      Ampliação do Parque                                                                                                        390.000,00        390.000,00                       1.010.000,00         24.000,00                                        1.424.000,00
                                          Empresarial do Casarão,                                                                                                                                                                                                                                     
                                          Projeto de Execução e Estudo                                                                                                                                                                                                                                
                                          de Impacte Ambiental                                                                                                                                                                                                                                        
2.4.2.    0102/020214    03001   2017 A 123 Projeto e estudo do impacto                                                                                                 90.000,00         90.000,00                          10.000,00         10.000,00                                          110.000,00
                                          ambiental                                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.2.    0102/07010401  03002   2017 I 32  Empreitada                                                                                                                 300.000,00        300.000,00                       1.000.000,00         14.000,00                                        1.314.000,00
2.4.2.                   10      2017      OPA - Orçamento Participativo                                                                                               505.990,00        505.990,00                                                                                             505.990,00
2.4.2.                   10002   2017      OPA - Projetos Vencedores                                                                                                  505.990,00        505.990,00                                                                                             505.990,00
                                          Edição 2016/2017                                                                                                                                                                                                                                            
2.4.2.    0102/020214    10002001 2017 A 262 527340 - Requalificação do                                                                                                   5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          Parque da Vila  - Miragaia -                                                                                                                                                                                                                                
                                          Projeto                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/07010405  10002002 2017 I 69  527340 - Requalificação do                                                                                                  43.000,00         43.000,00                                                                                              43.000,00
                                          Parque da Vila  - Miragaia -                                                                                                                                                                                                                                
                                          Investimento                                                                                                                                                                                                                                                
2.4.2.    0102/07010401  10002003 2017 I 70  528466 - Acesso ao Parque da                                                                                                24.000,00         24.000,00                                                                                              24.000,00
                                          Boiça                                                                                                                                                                                                                                                       
2.4.2.    0102/020214    10002004 2017 A 263 528463 - Acesso do Parque dos                                                                                                 5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          Bombeiros em Agadão - Projeto                                                                                                                                                                                                                                
2.4.2.    0102/07010401  10002005 2017 I 71  528463 - Acesso do Parque dos                                                                                                34.450,00         34.450,00                                                                                              34.450,00
                                          Bombeiros em Agadão -                                                                                                                                                                                                                                       
                                          Investimento                                                                                                                                                                                                                                                
2.4.2.    0102/07010401  10002007 2017 I 72  528461 - Requalificação das                                                                                                 40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
                                          Escadas do Cemitério de                                                                                                                                                                                                                                     
                                          Belazaima - Investimento                                                                                                                                                                                                                                    
2.4.2.    0102/020214    10002008 2017 A 264 525787 - Reabilitação do                                                                                                     1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
                                          Parque da Garganta - Projeto                                                                                                                                                                                                                                
2.4.2.    0102/07010401  10002009 2017 I 73  525787 - Reabilitação do                                                                                                    21.140,00         21.140,00                                                                                              21.140,00
                                          Parque da Garganta -                                                                                                                                                                                                                                        
                                          Investimento                                                                                                                                                                                                                                                
2.4.2.    0102/020214    10002010 2017 A 265 528467 - Arranjo Urbanístico                                                                                                 5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          da Avenida da República -                                                                                                                                                                                                                                   
                                          Projeto                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/07010401  10002011 2017 I 74  528467 - Arranjo Urbanístico                                                                                                31.350,00         31.350,00                                                                                              31.350,00
                                          da Avenida da República -                                                                                                                                                                                                                                   
                                          Investimento                                                                                                                                                                                                                                                

A TRANSPORTAR ...                                       19.420.843,77     19.420.843,77                       9.752.048,00      4.512.803,00        187.803,00        187.806,45     34.061.304,22
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A TRANSPORTAR ...                                       19.420.843,77     19.420.843,77                       9.752.048,00      4.512.803,00        187.803,00        187.806,45     34.061.304,22

2.4.2.    0102/07011002  10002012 2017 I 75  525790 - Náutica de Lazer da                                                                                                50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          Pateira                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/02022599  10002013 2017 A 266 528693 - Águeda + Ativa                                                                                                     12.000,00         12.000,00                                                                                              12.000,00
                                          "Sénior (Con)Vida"                                                                                                                                                                                                                                          
2.4.2.    0102/020214    10002014 2017 A 267 527529 - Requalificação do                                                                                                   2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00
                                          Parque do Emigrante - Zona                                                                                                                                                                                                                                  
                                          Nascente - Projeto                                                                                                                                                                                                                                          
2.4.2.    0102/07010405  10002015 2017 I 76  527529 - Requalificação do                                                                                                  48.000,00         48.000,00                                                                                              48.000,00
                                          Parque do Emigrante - Zona                                                                                                                                                                                                                                  
                                          Nascente -  - Investimento                                                                                                                                                                                                                                  
2.4.2.    0102/020214    10002016 2017 A 268 528781 - Iluminação do Parque                                                                                                 5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          Botânico de Vale Domingos -                                                                                                                                                                                                                                 
                                          Projeto                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/07010404  10002017 2017 I 77  528781 - Iluminação do Parque                                                                                                44.550,00         44.550,00                                                                                              44.550,00
                                          Botânico de Vale Domingos -                                                                                                                                                                                                                                 
                                          Investimento                                                                                                                                                                                                                                                
2.4.2.    0102/020214    10002018 2017 A 269 527341 - Requalificação dos                                                                                                  5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          Moinhos de Água no Sabugueiro                                                                                                                                                                                                                                
                                          - Projeto                                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.2.    0102/07010401  10002019 2017 I 78  527341 - Requalificação dos                                                                                                 45.000,00         45.000,00                                                                                              45.000,00
                                          Moinhos de Água no Sabugueiro                                                                                                                                                                                                                                
                                          - Investimento                                                                                                                                                                                                                                              
2.4.2.    0102/020214    10002020 2017 A 270 527530 - Arranjo do Jardim e                                                                                                 5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          Miradouro das Fontainhas -                                                                                                                                                                                                                                  
                                          Projeto                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/07010405  10002021 2017 I 79  527530 - Arranjo do Jardim e                                                                                                45.000,00         45.000,00                                                                                              45.000,00
                                          Miradouro das Fontainhas -                                                                                                                                                                                                                                  
                                          Investimento                                                                                                                                                                                                                                                
2.4.2.    0102/020214    10002022 2017 A 271 525788 - Alcatroamento na Rua                                                                                                 2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00
                                          do Toural na Carvalhosa -                                                                                                                                                                                                                                   
                                          Projeto                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.2.    0102/07010401  10002023 2017 I 80  525788 - Alcatroamento na Rua                                                                                                32.500,00         32.500,00                                                                                              32.500,00
                                          do Toural na Carvalhosa -                                                                                                                                                                                                                                   
                                          Investimento                                                                                                                                                                                                                                                
2.4.5.                                    Resíduos sólidos                                                                                                         1.218.000,00      1.218.000,00                       1.063.000,00        963.000,00                                        3.244.000,00
2.4.5.    0102/020202    02      2013 A 78  Tratamento de RSU            OUTRA                    GLORIA                                                                480.000,00        480.000,00                         480.000,00        480.000,00                                        1.440.000,00
                                                                                                MARADO                                                                                                                                                                                                
2.4.5.    0102/020202    04      2013 A 79  Recolha e Encaminhamento de  OUTRA                    GLORIA                                                                480.000,00        480.000,00                         480.000,00        480.000,00                                        1.440.000,00
                                          RSU                                                   MARADO                                                                                                                                                                                                
2.4.5.    0102/07011002  01      2017 I 38  Aquisição / reparação de                                                                                                     3.000,00          3.000,00                           3.000,00          3.000,00                                            9.000,00
                                          equipamento destinado à                                                                                                                                                                                                                                     
                                          recolha de resíduos                                                                                                                                                                                                                                         
2.4.5.    0102/07010602  02      2017 I 39  Aquisição / reparação de                                                                                                   250.000,00        250.000,00                         100.000,00                                                           350.000,00
                                          material de limpeza ou                                                                                                                                                                                                                                      
                                          Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                
2.4.5.    0102/020202    03      2017 A 129 Recolha e Tratamento de                                                                                                      5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          Residuos de Construção ou                                                                                                                                                                                                                                   
                                          Demolição                                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.6.                                    Proteção do meio ambiente e                                                                                              1.050.735,00      1.050.735,00                         632.350,00         10.000,00                                        1.693.085,00
                                          conservação da natureza                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.6.                   01      2016      Jardim Silhuetas                                                                                                            35.535,00         35.535,00                                                                                              35.535,00

A TRANSPORTAR ...                                       20.934.893,77     20.934.893,77                      10.815.048,00      5.475.803,00        187.803,00        187.806,45     37.601.354,22
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A TRANSPORTAR ...                                       20.934.893,77     20.934.893,77                      10.815.048,00      5.475.803,00        187.803,00        187.806,45     37.601.354,22

2.4.6.    0102/02012199  01001   2016 A 36  Aquisição de Bens                                     CELIA                                                                 30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
                                                                                                LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
2.4.6.    0102/02022599  01002   2016 A 37  Aquisição de Serviços                                 CELIA                                                                  5.535,00          5.535,00                                                                                               5.535,00
                                                                                                LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
2.4.6.    0102/07010405  03      2016 I 37  Valorização de espaços verdes                          GLORIA                                                                 12.500,00         12.500,00                                                                                              12.500,00
                                          e jardins                                             MARADO                                                                                                                                                                                                
2.4.6.    0102/07011002  04      2016 I 38  Aquisição de equipamento                              GLORIA                                                                 30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
                                          diverso para espaços verdes,                          MARADO                                                                                                                                                                                                
                                          jardins e parques                                                                                                                                                                                                                                           
2.4.6.                   16      2017      Reabilitação do Parque da                                                                                                  200.000,00        200.000,00                         600.000,00         10.000,00                                          810.000,00
                                          Alta Vila                                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.6.    0102/07010405  16001   2017 I 43  Empreitada                                                                                                                 200.000,00        200.000,00                         600.000,00         10.000,00                                          810.000,00
2.4.6.                   18      2017      Reparação e Beneficiação em                                                                                                 30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
                                          Cemitérios Municipais                                                                                                                                                                                                                                       
2.4.6.    0102/020203    18001   2017 A 149 Reparação e Beneficiação em                                                                                                  5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          Cemitérios Municipais -                                                                                                                                                                                                                                     
                                          Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                          
2.4.6.    0102/07010412  18002   2017 I 44  Reparação e Beneficiação em                                                                                                 25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
                                          Cemitérios Municipais -                                                                                                                                                                                                                                     
                                          Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                         
2.4.6.                   02      2017      Agenda 21 Local                                                                                                              5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
2.4.6.    0102/040802    02001   2017 A 130 Famílias                                                                                                                     1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
2.4.6.    0102/040102    02002   2017 A 131 Empresas                                                                                                                       500,00            500,00                                                                                                 500,00
2.4.6.    0102/040701    02003   2017 A 132 Instituições                                                                                                                 3.000,00          3.000,00                                                                                               3.000,00
2.4.6.                   03      2017      RAMSAR - Ações de                                                                                                           30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
                                          beneficiação e valorização                                                                                                                                                                                                                                  
2.4.6.    0102/02022599  03001   2017 A 133 Aquisição de Serviços                                                                                                       30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
2.4.6.    0102/02022599  04      2017 A 134 Life +                                                                                                                       1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
2.4.6.    0102/040701    05      2017 A 135 Projeto de recuperação                                                                                                       5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          ecológica em parceria com a                                                                                                                                                                                                                                 
                                          QUERCUS                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.6.                   06      2017      Implementação de                                                                                                            36.000,00         36.000,00                                                                                              36.000,00
                                          Observatórios da Avifauna e                                                                                                                                                                                                                                 
                                          Estação de Biodiversidade da                                                                                                                                                                                                                                
                                          Lagoa da Pateira                                                                                                                                                                                                                                            
2.4.6.    0102/02012199  06001   2017 A 136 Aquisição de Bens                                                                                                           35.000,00         35.000,00                                                                                              35.000,00
2.4.6.    0102/02022599  06002   2017 A 137 Aquisição de Serviços                                                                                                        1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
2.4.6.                   07      2017      Adaptação e Mitigação                                                                                                      132.250,00        132.250,00                          11.000,00                                                           143.250,00
                                          Alterações Climáticas                                                                                                                                                                                                                                       
2.4.6.    0102/02012199  07001   2017 A 138 Aquisição de Bens - Rede de                                                                                                 92.250,00         92.250,00                           1.000,00                                                            93.250,00
                                          Sensores                                                                                                                                                                                                                                                    
2.4.6.    0102/020220    07002   2017 A 139 Serviços Especializados                                                                                                     40.000,00         40.000,00                          10.000,00                                                            50.000,00
2.4.6.                   08      2017      Águeda 21 Local - Escolas                                                                                                   34.100,00         34.100,00                             350,00                                                            34.450,00
                                          Sustentáveis                                                                                                                                                                                                                                                
2.4.6.    0102/040701    08001   2017 A 140 Protocolo GEOTA                                                                                                                100,00            100,00                             100,00                                                               200,00
2.4.6.    0102/040701    08002   2017 A 141 Protocolo com o IDL -                                                                                                          250,00            250,00                             250,00                                                               500,00
                                          Realização de ações                                                                                                                                                                                                                                         
                                          pedagócicas e de divulgação                                                                                                                                                                                                                                 
                                          de Práticas Agrícolas em                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Macieira de Alcôba                                                                                                                                                                                                                                          
2.4.6.    0102/04030101  08003   2017 A 142 Prémios Escolas Sustentáveis                                                                                                 2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00

A TRANSPORTAR ...                                       21.454.528,77     21.454.528,77                      11.426.398,00      5.485.803,00        187.803,00        187.806,45     38.742.339,22
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A TRANSPORTAR ...                                       21.454.528,77     21.454.528,77                      11.426.398,00      5.485.803,00        187.803,00        187.806,45     38.742.339,22

2.4.6.    0102/02012199  08004   2017 A 143 Aquisição de Bens                                                                                                            1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
2.4.6.    0102/02022599  08005   2017 A 144 Aquisição de Serviços                                                                                                       30.750,00         30.750,00                                                                                              30.750,00
2.4.6.                   09      2017      Observatório de Energia e                                                                                                   17.500,00         17.500,00                                                                                              17.500,00
                                          Sustentabilidade                                                                                                                                                                                                                                            
2.4.6.    0102/02012199  09001   2017 A 145 Aquisição de Bens                                                                                                           10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.4.6.    0102/02022599  09002   2017 A 146 Aquisição de Serviços                                                                                                        7.500,00          7.500,00                                                                                               7.500,00
2.4.6.    0102/07010405  10      2017 I 40  Beneficiação e Melhoria de                                                                                                  15.000,00         15.000,00                           1.000,00                                                            16.000,00
                                          Espaços Verdes                                                                                                                                                                                                                                              
2.4.6.    0102/020214    11      2017 A 147 Plano de Mobilidade                                                                                                         35.000,00         35.000,00                                                                                              35.000,00
                                          Sustentável                                                                                                                                                                                                                                                 
2.4.6.    0102/07010307  12      2017 I 41  Centro de Interpretação dos                                                                                                 50.000,00         50.000,00                          20.000,00                                                            70.000,00
                                          Arrozais                                                                                                                                                                                                                                                    
2.4.6.    0102/07010307  13      2017 I 42  Centro de Interpretação                                                                                                     98.400,00         98.400,00                                                                                              98.400,00
                                          Ambiental (CIA)                                                                                                                                                                                                                                             
2.4.6.    0102/02022599  15      2017 A 148 Projeto TRACE                                                                                                               30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
2.4.6.                   17      2017      Águeda + Sustentável                                                                                                        53.450,00         53.450,00                                                                                              53.450,00
2.4.6.    0102/02012199  17001   2017 A 150 Aquisição de Bens                                                                                                           18.450,00         18.450,00                                                                                              18.450,00
2.4.6.    0102/02022599  17002   2017 A 151 Aquisição de Serviços                                                                                                       35.000,00         35.000,00                                                                                              35.000,00
2.4.6.    0102/07010602  21      2017 I 68  Viaturas Eletricas                                                                                                         200.000,00        200.000,00                                                                                             200.000,00
2.5.                                      Serviços culturais,                                                                                                      7.489.355,00      7.489.355,00                         219.500,00                                                         7.708.855,00
                                          recreativos e religiosos                                                                                                                                                                                                                                    
2.5.1.                                    Cultura                                                                                                                  5.360.500,00      5.360.500,00                          11.000,00                                                         5.371.500,00
2.5.1.    0102/040701    01      2011 A 11  Apoio a atividades das       OUTRA                    PEDRO                                                                352.000,00        352.000,00                                                                                             352.000,00
                                          Associações Culturais e                               ALVES                                                                                                                                                                                                 
                                          Recreativas                                                                                                                                                                                                                                                 
2.5.1.    0102/080701    02      2011 A 12  Apoio a Associações          OUTRA                    PEDRO                                                                230.000,00        230.000,00                                                                                             230.000,00
                                          Concelhias ligadas à cultura                          ALVES                                                                                                                                                                                                 
                                          e ao recreio, para                                                                                                                                                                                                                                          
                                          investimentos                                                                                                                                                                                                                                               
2.5.1.    0102/07010413  18      2014 I 50  Construção do Centro de Artes EMPREITADA                MANUEL2015/07/01 2017/09/30                                          3.100.000,00      3.100.000,00                          10.000,00                                                         3.110.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
2.5.1.                   01      2016      Incubadora Cultural de Águeda                                                                                                50.000,00         50.000,00                           1.000,00                                                            51.000,00
2.5.1.    0102/07010307  01001   2016 I 3   Regie e Estúdio de Gravação –                          MANUEL                                                                50.000,00         50.000,00                           1.000,00                                                            51.000,00
                                          Remodelação e Ampliação da                            A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          Casa da Alta Vila para                                                                                                                                                                                                                                      
                                          instalação da Incubadora                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Cultural de Águeda                                                                                                                                                                                                                                          
2.5.1.    0102/040701    04      2017 A 153 Acordo cultural tripartido                                                                                                  60.000,00         60.000,00                                                                                              60.000,00
                                          com o Ministério da Cultura /                                                                                                                                                                                                                                
                                          Instituto das Artes                                                                                                                                                                                                                                         
2.5.1.    0102/020204    05      2017 A 154 Protocolo de cedência de sala                                                                                                42.000,00         42.000,00                                                                                              42.000,00
                                          de espetáculos com                                                                                                                                                                                                                                          
                                          Cine-Teatro S. Pedro                                                                                                                                                                                                                                        
2.5.1.                   06      2017      Atividades Culturais da                                                                                                     10.500,00         10.500,00                                                                                              10.500,00
                                          iniciativa da Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Municipal Manuel Alegre                                                                                                                                                                                                                                     
                                          (BMMA) e do Fórum Municipal                                                                                                                                                                                                                                 
2.5.1.    0102/020220    06001   2017 A 155 Serviços especializados                                                                                                      7.500,00          7.500,00                                                                                               7.500,00
2.5.1.    0102/020216    06002   2017 A 156 Gastos com Exposições                                                                                                        3.000,00          3.000,00                                                                                               3.000,00
2.5.1.    0102/02022599  08      2017 A 158 Divulgação e Promoção da                                                                                                    10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          Atividade Cultural do                                                                                                                                                                                                                                       
                                          Concelho                                                                                                                                                                                                                                                    

A TRANSPORTAR ...                                       25.840.128,77     25.840.128,77                      11.458.398,00      5.485.803,00        187.803,00        187.806,45     43.159.939,22
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A TRANSPORTAR ...                                       25.840.128,77     25.840.128,77                      11.458.398,00      5.485.803,00        187.803,00        187.806,45     43.159.939,22

2.5.1.    0102/020120    09      2017 A 159 Fundo Documental para a                                                                                                     25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
                                          Biblioteca Municipal                                                                                                                                                                                                                                        
2.5.1.    0102/04050102  10      2017 A 160 Apoio às Atividades Culturais                                                                                                40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
                                          da Iniciativa de Juntas de                                                                                                                                                                                                                                  
                                          Freguesia                                                                                                                                                                                                                                                   
2.5.1.    0102/02022599  11      2017 A 161 Animação Cultural da                                                                                                       165.000,00        165.000,00                                                                                             165.000,00
                                          Iniciativa da Câmara                                                                                                                                                                                                                                        
2.5.1.                   12      2017      Sextas Feiras Culturais                                                                                                     48.500,00         48.500,00                                                                                              48.500,00
2.5.1.    0102/020220    12001   2017 A 162 Aquisição de Serviços                                                                                                       45.000,00         45.000,00                                                                                              45.000,00
2.5.1.    0102/020208    12002   2017 A 163 Aluguer de Equipamentos                                                                                                      3.500,00          3.500,00                                                                                               3.500,00
2.5.1.    0102/040701    13      2017 A 164 Apoio à formação dos                                                                                                        10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          dirigentes do Associativismo                                                                                                                                                                                                                                
                                          do Concelho                                                                                                                                                                                                                                                 
2.5.1.    0102/040701    14      2017 A 165 Apoio - Festival da UBA -                                                                                                   10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          União de Bandas de Águeda                                                                                                                                                                                                                                   
2.5.1.                   15      2017      Atividades Culturais                                                                                                       127.000,00        127.000,00                                                                                             127.000,00
2.5.1.    0102/02012199  15001   2017 A 166 Aquisição de Bens                                                                                                           12.000,00         12.000,00                                                                                              12.000,00
2.5.1.    0102/02022599  15002   2017 A 167 Aquisição de Serviços                                                                                                       65.000,00         65.000,00                                                                                              65.000,00
2.5.1.    0102/040701    15003   2017 A 168 Transferência para                                                                                                          48.000,00         48.000,00                                                                                              48.000,00
                                          Associações                                                                                                                                                                                                                                                 
2.5.1.    0102/040802    15004   2017 A 169 Transfêrencia para                                                                                                           2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00
                                          Particulares                                                                                                                                                                                                                                                
2.5.1.    0102/040701    17      2017 A 170 Protocolos de Apoio a                                                                                                       30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
                                          Programa de Dinamização                                                                                                                                                                                                                                     
                                          Cultural apresentado por                                                                                                                                                                                                                                    
                                          associações Locais                                                                                                                                                                                                                                          
2.5.1.                   18      2017      Concurso Intermunicipal de                                                                                                   1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
                                          Leitura                                                                                                                                                                                                                                                     
2.5.1.    0102/04030101  18001   2017 A 171 Transferências para                                                                                                            750,00            750,00                                                                                                 750,00
                                          Agrupamentos                                                                                                                                                                                                                                                
2.5.1.    0102/020115    18002   2017 A 172 Artigos de Oferta                                                                                                              250,00            250,00                                                                                                 250,00
2.5.1.                   19      2017      Livraria Municipal                                                                                                           6.000,00          6.000,00                                                                                               6.000,00
2.5.1.    0102/07011002  19001   2017 I 47  Aquisição de Equipamentos                                                                                                    6.000,00          6.000,00                                                                                               6.000,00
2.5.1.    0102/020219    20      2017 A 173 Plataforma do Associativismo                                                                                                 1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
2.5.1.                   21      2017      Centro de Artes                                                                                                            685.000,00        685.000,00                                                                                             685.000,00
2.5.1.    0102/070107    21001   2017 I 48  Equipamento Informático                                                                                                     53.000,00         53.000,00                                                                                              53.000,00
2.5.1.    0102/070108    21002   2017 I 49  Software                                                                                                                    20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
2.5.1.    0102/070108    21003   2017 I 50  Equipamento de                                                                                                              42.000,00         42.000,00                                                                                              42.000,00
                                          Video-Vigilância                                                                                                                                                                                                                                            
2.5.1.    0102/07011002  21004   2017 I 51  Equipamento Multimédia                                                                                                     240.000,00        240.000,00                                                                                             240.000,00
2.5.1.    0102/07011002  21005   2017 I 52  Equipamento Mobilíario                                                                                                     200.000,00        200.000,00                                                                                             200.000,00
2.5.1.    0102/02022599  21006   2017 A 174 Aquisição de Serviços                                                                                                      130.000,00        130.000,00                                                                                             130.000,00
2.5.1.    0102/07010307  22      2017 I 54  Panteão dos Lemos                                                                                                          127.500,00        127.500,00                                                                                             127.500,00
2.5.1.    0102/020120    23      2017 A 259 Aquisição de livros, CD's,                                                                                                  60.000,00         60.000,00                                                                                              60.000,00
                                          obras de arte e outro                                                                                                                                                                                                                                       
                                          material cultural para o                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Município                                                                                                                                                                                                                                                   
2.5.1.                   02      2017      Incubadora Cultural de Águeda                                                                                               150.000,00        150.000,00                                                                                             150.000,00
2.5.1.    0102/02022599  02001   2017 A 152 Aquisição de Serviços                                                                                                       60.000,00         60.000,00                                                                                              60.000,00
2.5.1.    0102/07011002  02002   2017 I 45  Aquisição de Equipamentos                                                                                                   90.000,00         90.000,00                                                                                              90.000,00
2.5.1.    0102/07010307  16      2017 I 46  Beneficiação e conservação da                                                                                                15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
                                          BMMA - Biblioteca Municipal                                                                                                                                                                                                                                 
                                          Manuel Alegre                                                                                                                                                                                                                                               

A TRANSPORTAR ...                                       27.341.128,77     27.341.128,77                      11.458.398,00      5.485.803,00        187.803,00        187.806,45     44.660.939,22
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A TRANSPORTAR ...                                       27.341.128,77     27.341.128,77                      11.458.398,00      5.485.803,00        187.803,00        187.806,45     44.660.939,22

2.5.1.    0102/02022599  07      2017 A 157 Rede de Bibliotecas de Águeda                                                                                                 5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
2.5.2.                                    Desporto, recreio e lazer                                                                                                2.025.855,00      2.025.855,00                         158.500,00                                                         2.184.355,00
2.5.2.    0102/040701    04      2011 A 16  Subsídios às coletividades   OUTRA                    PEDRO                                                                200.000,00        200.000,00                                                                                             200.000,00
                                          desportivas                                           ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.    0102/080701    05      2011 A 17  Apoio às coletividades       OUTRA                    PEDRO                                                                117.000,00        117.000,00                                                                                             117.000,00
                                          desportivas para investimento                          ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.                   09      2015      Centro BTT                                                                                                                 258.000,00        258.000,00                           1.000,00                                                           259.000,00
2.5.2.    0102/020214    09001   2015 A 217 Projeto e Certificação                                PEDRO                                                                 18.000,00         18.000,00                                                                                              18.000,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.    0102/07010406  09002   2015 I 57  Empreitada                                            PEDRO                                                                240.000,00        240.000,00                           1.000,00                                                           241.000,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.                   10      2015      Driving Range                                                                                                              207.200,00        207.200,00                          21.800,00                                                           229.000,00
2.5.2.    0102/020214    10001   2015 A 218 Projeto de Execução                                                                                                          7.200,00          7.200,00                           1.800,00                                                             9.000,00
2.5.2.    0102/07010406  10002   2015 I 58  Empreitada                                            MANUEL2016/02/01 2017/08/01                                            200.000,00        200.000,00                          20.000,00                                                           220.000,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.    0102/07010406  13      2015 I 63  Construção das Instalações do                          MANUEL                                                                10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          Centro de Canoagem no IVV                             A PATO                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.                   O1      2015      Obras de Construção e                                                                                                       37.155,00         37.155,00                           5.700,00                                                            42.855,00
                                          Beneficiação de Recintos                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Desportivos do Concelho                                                                                                                                                                                                                                     
2.5.2.                   O1006   2015      Remodelação do Edifício das                                                                                                 37.155,00         37.155,00                           5.700,00                                                            42.855,00
                                          Piscinas Municipais no âmbito                                                                                                                                                                                                                                
                                          da Eficiência Energética                                                                                                                                                                                                                                    
2.5.2.    0102/020214    O1006001 2015 A 197 Projeto de Execução                                   MANUEL                                                                37.155,00         37.155,00                           5.700,00                                                            42.855,00
                                                                                                A PATO                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.                   01      2016      Obras de Construção e                                                                                                      355.000,00        355.000,00                          20.000,00                                                           375.000,00
                                          Beneficiação de Recintos                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Desportivos do Concelho                                                                                                                                                                                                                                     
2.5.2.                   01001   2016      Beneficiações nos Recintos                                                                                                 250.000,00        250.000,00                                                                                             250.000,00
                                          Desportivos                                                                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.    0102/07010406  01001001 2016 I 39  Beneficiações - Investimento                          PEDRO                                                                250.000,00        250.000,00                                                                                             250.000,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.    0102/020203    01002   2016 A 159 Manutenção de relvados                                GLORIA                                                                 80.000,00         80.000,00                          10.000,00                                                            90.000,00
                                          desportivos do Estádio                                MARADO                                                                                                                                                                                                
                                          Municipal e relvados                                                                                                                                                                                                                                        
                                          Sintéticos                                                                                                                                                                                                                                                  
2.5.2.    0102/020203    01003   2016 A 160 Manutenção de instalações                             PEDRO                                                                 25.000,00         25.000,00                          10.000,00                                                            35.000,00
                                          desportivas - Prestações de                           ALVES                                                                                                                                                                                                 
                                          serviços                                                                                                                                                                                                                                                    
2.5.2.    0102/07010405  01      2016 I 42  Construção, Conservação e                             DINA                                                                 100.000,00        100.000,00                          10.000,00                                                           110.000,00
                                          Manutenção de Parques                                 BATEL                                                                                                                                                                                                 
                                          Infantis                                                                                                                                                                                                                                                    
2.5.2.                   01      2017      Piscina Municipal                                                                                                           28.500,00         28.500,00                                                                                              28.500,00
2.5.2.    0102/02012199  01001   2017 A 175 Aquisição de Bens                                                                                                           25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
2.5.2.    0102/02022599  01002   2017 A 176 Aquisição de Serviços                                                                                                        3.500,00          3.500,00                                                                                               3.500,00
2.5.2.                   02      2017      Apoios do Município a Provas                                                                                               158.500,00        158.500,00                                                                                             158.500,00
                                          Desportivas de Interesse                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Concelhio                                                                                                                                                                                                                                                   
2.5.2.    0102/040701    02001   2017 A 177 Open de Ténis                                                                                                                3.000,00          3.000,00                                                                                               3.000,00
2.5.2.    0102/040701    02002   2017 A 178 Torneio Pateira CUP                                                                                                         35.000,00         35.000,00                                                                                              35.000,00
2.5.2.    0102/040701    02003   2017 A 179 Mundial de Motocross                                                                                                        75.000,00         75.000,00                                                                                              75.000,00
2.5.2.    0102/040802    02004   2017 A 180 Apoio aos Atletas de Desporto                                                                                                40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
                                          Individual                                                                                                                                                                                                                                                  

A TRANSPORTAR ...                                       28.811.983,77     28.811.983,77                      11.516.898,00      5.485.803,00        187.803,00        187.806,45     46.190.294,22



E N T I D A D E
                            GRANDES OPCÇÕES DO PLAN O                            DOTAÇÕES INICIAIS             

               MUNICIPIO DE AGUEDA                DO ANO 2017

PÁGINA : 20 

FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)
CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2016 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFINIDO 2018 2019 2020 OUTROS

A TRANSPORTAR ...                                       28.811.983,77     28.811.983,77                      11.516.898,00      5.485.803,00        187.803,00        187.806,45     46.190.294,22

2.5.2.                   02005   2017      Prova Nacional Downhill                                                                                                      5.500,00          5.500,00                                                                                               5.500,00
2.5.2.    0102/020220    02005001 2017 A 181 Aquisição de Serviços                                                                                                        5.500,00          5.500,00                                                                                               5.500,00
2.5.2.                   03      2017      Ações de Promoção e                                                                                                         40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
                                          Divulgação da Prática                                                                                                                                                                                                                                       
                                          Desportiva                                                                                                                                                                                                                                                  
2.5.2.    0102/02012199  03001   2017 A 182 Aquisição de Bens                                                                                                           10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.5.2.    0102/020220    03002   2017 A 183 Aquisição de Serviços                                                                                                       10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.5.2.    0102/020208    03003   2017 A 184 Aluguer de Equipamentos                                                                                                     20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
2.5.2.                   04      2017      Iniciativas Desportivas de                                                                                                 133.500,00        133.500,00                                                                                             133.500,00
                                          Interesse Concelhio                                                                                                                                                                                                                                         
2.5.2.    0102/02012199  04001   2017 A 185 Aquisição de Bens                                                                                                           13.000,00         13.000,00                                                                                              13.000,00
2.5.2.    0102/02022599  04002   2017 A 186 Aquisição de Serviços                                                                                                       30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
2.5.2.    0102/040701    04003   2017 A 187 Transferência para                                                                                                          90.500,00         90.500,00                                                                                              90.500,00
                                          Associações                                                                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.                   05      2017      Apoio ao Desporto Sénior                                                                                                    14.500,00         14.500,00                                                                                              14.500,00
2.5.2.    0102/02012199  05001   2017 A 188 Aquisição de Equipamento                                                                                                     2.500,00          2.500,00                                                                                               2.500,00
2.5.2.    0102/020220    05002   2017 A 189 Aquisição de Serviços                                                                                                       12.000,00         12.000,00                                                                                              12.000,00
2.5.2.                   06      2017      Centro Municipal de Marcha e                                                                                                48.000,00         48.000,00                                                                                              48.000,00
                                          Corrida                                                                                                                                                                                                                                                     
2.5.2.    0102/02012199  06001   2017 A 190 Aquisição de Bens                                                                                                            8.000,00          8.000,00                                                                                               8.000,00
2.5.2.    0102/020220    06002   2017 A 191 Aquisição de Serviços                                                                                                       10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
2.5.2.    0102/040701    06003   2017 A 192 Transferência para                                                                                                          30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
                                          Associações                                                                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.                   07      2017      Centro BTT                                                                                                                  85.000,00         85.000,00                                                                                              85.000,00
2.5.2.    0102/02012199  07001   2017 A 193 Aquisição de Bens                                                                                                           70.000,00         70.000,00                                                                                              70.000,00
2.5.2.    0102/02022599  07002   2017 A 194 Aquisição de Serviços                                                                                                       15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
2.5.2.                   08      2017      Promoção e Dinamização do                                                                                                   25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
                                          Desporto Adaptado                                                                                                                                                                                                                                           
2.5.2.    0102/02012199  08001   2017 A 195 Aquisição de Bens                                                                                                           15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
2.5.2.    0102/02022599  08002   2017 A 196 Aquisição de Serviços                                                                                                        5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
2.5.2.    0102/040701    08003   2017 A 197 Transferência para                                                                                                           5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          Associações                                                                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.                   09      2017      Desporto Escolar                                                                                                             9.500,00          9.500,00                                                                                               9.500,00
2.5.2.    0102/02012199  09001   2017 A 201 Aquisição de Bens                                                                                                            2.500,00          2.500,00                                                                                               2.500,00
2.5.2.    0102/040701    09002   2017 A 202 Transferência para                                                                                                           7.000,00          7.000,00                                                                                               7.000,00
                                          Associações                                                                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.                   10      2017      Centro de Formação Desportiva                                                                                                 9.000,00          9.000,00                                                                                               9.000,00
2.5.2.    0102/07011002  10001   2017 I 53  Investimento                                                                                                                 5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
2.5.2.    0102/02022599  10002   2017 A 198 Aquisição de Serviços                                                                                                        2.500,00          2.500,00                                                                                               2.500,00
2.5.2.    0102/040701    10003   2017 A 199 Transferência para                                                                                                           1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
                                          Associações                                                                                                                                                                                                                                                 
2.5.2.    0102/080701    11      2017 A 200 Apoio a Associações para                                                                                                   130.000,00        130.000,00                         100.000,00                                                           230.000,00
                                          Renovação do Relvado                                                                                                                                                                                                                                        
                                          Sintético                                                                                                                                                                                                                                                   
2.5.2.                   12      2017      Participação em Feiras                                                                                                      60.000,00         60.000,00                                                                                              60.000,00
2.5.2.    0102/02012199  12001   2017 A 203 Aquisição de Bens                                                                                                           40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
2.5.2.    0102/02022599  12002   2017 A 204 Aquisição de Serviços                                                                                                       20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
2.5.3.                                    Arqueologia                                                                                                                103.000,00        103.000,00                          50.000,00                                                           153.000,00
2.5.3.    0102/020220    O1      2015 A 224 Estação Arqueológica - ações                          PEDRO                                                                 50.000,00         50.000,00                          50.000,00                                                           100.000,00
                                          de pesquisa, conservação,                             ALVES                                                                                                                                                                                                 
                                          restauro e divulgação                                                                                                                                                                                                                                       
2.5.3.                   14      2016      Museu Ferroviário                                                                                                           40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
2.5.3.    0102/020220    14001   2016 A 178 Aquisição de Serviços                                                                                                        5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00

A TRANSPORTAR ...                                       29.426.983,77     29.426.983,77                      11.666.898,00      5.485.803,00        187.803,00        187.806,45     46.955.294,22



E N T I D A D E
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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)
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OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2016 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFINIDO 2018 2019 2020 OUTROS

A TRANSPORTAR ...                                       29.426.983,77     29.426.983,77                      11.666.898,00      5.485.803,00        187.803,00        187.806,45     46.955.294,22

2.5.3.    0102/07010413  14003   2016 I 46  Beneficiação                                                                                                                35.000,00         35.000,00                                                                                              35.000,00
2.5.3.    0102/07010413  06      2016 I 43  Ações de recuperação e                                PEDRO                                                                 13.000,00         13.000,00                                                                                              13.000,00
                                          conservação do Património                             ALVES                                                                                                                                                                                                 
                                          Histórico do Concelho                                                                                                                                                                                                                                       
3.                                        Funções económicas                                                                                                       6.233.762,40      6.233.762,40                       5.871.478,40      1.911.178,40                                       14.016.419,20
3.1.                                      Agricultura, pecuária,                                                                                                      11.000,00         11.000,00                                                                                              11.000,00
                                          silvicultura, caça e pesca                                                                                                                                                                                                                                  
3.1.                     16      2017      Hortas Urbanas de Águeda                                                                                                     8.000,00          8.000,00                                                                                               8.000,00
3.1.      0102/020117    16001   2017 A 205 Aquisição de Equipamentos                                                                                                    8.000,00          8.000,00                                                                                               8.000,00
3.1.                     18      2017      Mercado Produtos da Terra                                                                                                    2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00
3.1.      0102/07011002  18001   2017 I 55  Aquisição de Equipamentos                                                                                                    1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
3.1.      0102/02022599  18002   2017 A 206 Aquisição de Serviços                                                                                                          500,00            500,00                                                                                                 500,00
3.1.                     19      2017      Agricultura Semente da                                                                                                       1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
                                          Sustentabilidade                                                                                                                                                                                                                                            
3.1.      0102/020215    19001   2017 A 207 Formação                                                                                                                     1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
3.2.                                      Indústria e Energia                                                                                                        968.304,00        968.304,00                       1.805.000,00        400.000,00                                        3.173.304,00
3.2.1.                                    Iluminação Pública                                                                                                         512.700,00        512.700,00                         405.000,00        400.000,00                                        1.317.700,00
3.2.1.    0102/07010404  02      2015 I 68  Aquisição de equipamento -                            CELIA                                                                 46.000,00         46.000,00                                                                                              46.000,00
                                          Eficiencia Energética                                 LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.2.1.                   01      2016      Iluminação Publica                                                                                                         300.000,00        300.000,00                         400.000,00        400.000,00                                        1.100.000,00
3.2.1.    0102/07010404  01001   2016 I 2   Substituição de Luminárias                            CELIA                                                                300.000,00        300.000,00                         400.000,00        400.000,00                                        1.100.000,00
                                                                                                LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.2.1.    0102/07010404  05      2016 I 80  Eficiencia Energetica -                               CELIA                                                                110.700,00        110.700,00                           5.000,00                                                           115.700,00
                                          Candeeiros Fotovoltaicos                              LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.2.1.    0102/07010404  01      2017 I 56  Iluminação de Espaços                                                                                                       50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          Públicos, Jardins,                                                                                                                                                                                                                                          
                                          Logradouros, Edifícios                                                                                                                                                                                                                                      
                                          Municipais                                                                                                                                                                                                                                                  
3.2.1.                   02      2017      Projeto INFINITE SOLUTIONS                                                                                                   6.000,00          6.000,00                                                                                               6.000,00
3.2.1.    0102/02022599  02001   2017 A 208 Prestações de serviços                                                                                                       2.500,00          2.500,00                                                                                               2.500,00
3.2.1.    0102/07011002  02002   2017 I 57  Aquisição de Equipamentos                                                                                                    2.500,00          2.500,00                                                                                               2.500,00
3.2.1.    0102/020210    02003   2017 A 209 Deslocações                                                                                                                  1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
3.2.2.                                    Indústria                                                                                                                  455.604,00        455.604,00                       1.400.000,00                                                         1.855.604,00
3.2.2.    0102/020220    02      2015 A 233 Capacitação para                                      PEDRO                                                                 60.000,00         60.000,00                                                                                              60.000,00
                                          Empreendorismo                                        ALVES                                                                                                                                                                                                 
3.2.2.    0102/04050104  03      2015 A 234 Projeto - IERA                                        PEDRO                                                                  5.454,00          5.454,00                                                                                               5.454,00
                                                                                                ALVES                                                                                                                                                                                                 
3.2.2.                   07      2017      Reabilitação do espaço                                                                                                     200.000,00        200.000,00                       1.400.000,00                                                         1.600.000,00
                                          industrial - fabrica Canario                                                                                                                                                                                                                                
                                          & Lucas                                                                                                                                                                                                                                                     
3.2.2.    0102/020214    07001   2017 A 210 Projeto                                                                                                                    100.000,00        100.000,00                                                                                             100.000,00
3.2.2.    0102/07010307  07002   2017 I 58  Empreitada                                                                                                                 100.000,00        100.000,00                       1.400.000,00                                                         1.500.000,00
3.2.2.                   01      2017      Incubadora de Empresas de                                                                                                   96.690,00         96.690,00                                                                                              96.690,00
                                          Águeda                                                                                                                                                                                                                                                      
3.2.2.    0102/02012199  01001   2017 A 211 Aquisição de bens                                                                                                            5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
3.2.2.    0102/02022599  01002   2017 A 212 Aquisição de Serviços                                                                                                       55.000,00         55.000,00                                                                                              55.000,00
3.2.2.    0102/070107    01003   2017 I 59  Controlo de Acessos –                                                                                                        3.690,00          3.690,00                                                                                               3.690,00
                                          Hardware                                                                                                                                                                                                                                                    
3.2.2.    0102/07011002  01004   2017 I 60  Aquisição  de equipamentos                                                                                                  20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
3.2.2.    0102/070109    01005   2017 I 61  Aquisição de Mobiliário                                                                                                     13.000,00         13.000,00                                                                                              13.000,00

A TRANSPORTAR ...                                       30.360.827,77     30.360.827,77                      13.471.898,00      5.885.803,00        187.803,00        187.806,45     50.094.138,22
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CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
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A TRANSPORTAR ...                                       30.360.827,77     30.360.827,77                      13.471.898,00      5.885.803,00        187.803,00        187.806,45     50.094.138,22

3.2.2.                   05      2017      Projeto empreendorismo                                                                                                      15.960,00         15.960,00                                                                                              15.960,00
                                          Escolas                                                                                                                                                                                                                                                     
3.2.2.    0102/02012199  05001   2017 A 213 Aquisição de bens                                                                                                            2.460,00          2.460,00                                                                                               2.460,00
3.2.2.    0102/02022599  05002   2017 A 214 Aquisição de Serviços                                                                                                       13.500,00         13.500,00                                                                                              13.500,00
3.2.2.                   06      2017      Participação Feiras                                                                                                         30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
3.2.2.    0102/02022599  06001   2017 A 221 Aquisição de Serviços                                                                                                       20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
3.2.2.    0102/020216    06002   2017 A 222 Seminários e Exposições                                                                                                     10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
3.2.2.                   03      2017      Gabinete de Apoio ao                                                                                                        15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
                                          Empresário                                                                                                                                                                                                                                                  
3.2.2.                   03001   2017      Missões Empresariais                                                                                                        15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
3.2.2.    0102/02012199  03001001 2017 A 220 Aquisição de bens                                                                                                           15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
3.2.2.                   02      2017      Águeda Concept                                                                                                              20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
3.2.2.    0102/02012199  02001   2017 A 215 Aquisição de bens                                                                                                           10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
3.2.2.    0102/02022599  02002   2017 A 216 Aquisição de Serviços                                                                                                       10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
3.2.2.                   04      2017      Gabinete de Apoio ao                                                                                                        12.500,00         12.500,00                                                                                              12.500,00
                                          Empresário                                                                                                                                                                                                                                                  
3.2.2.                   04001   2017      Plano de Promoção do PEC -                                                                                                  12.500,00         12.500,00                                                                                              12.500,00
                                          Águeda                                                                                                                                                                                                                                                      
3.2.2.    0102/02012199  04001001 2017 A 217 Aquisição de bens                                                                                                            2.500,00          2.500,00                                                                                               2.500,00
3.2.2.    0102/02022599  04001002 2017 A 218 Aquisição de Serviços                                                                                                        5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
3.2.2.    0102/020217    04001003 2017 A 219 Publicidade                                                                                                                  5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
3.3.                                      Transportes e Comunicações                                                                                               3.970.000,00      3.970.000,00                       2.545.000,00      1.500.000,00                                        8.015.000,00
3.3.1.                                    Transportes Rodoviários                                                                                                  3.970.000,00      3.970.000,00                       2.545.000,00      1.500.000,00                                        8.015.000,00
3.3.1.                   01      2011      Obras nas Freguesias                                                                                                     3.500.000,00      3.500.000,00                       2.500.000,00      1.500.000,00                                        7.500.000,00
3.3.1.    0102/07010401  01004   2011 I 12  Pavimentações e                                       MANUEL2015/05/01 2018/12/31                                          3.500.000,00      3.500.000,00                       2.500.000,00      1.500.000,00                                        7.500.000,00
                                          Repavimentações de Ruas no                            A PATO                                                                                                                                                                                                 
                                          Concelho                                                                                                                                                                                                                                                    
3.3.1.    0102/07010401  06      2014 I 61  Recuperação e reparação de                            MARCO                                                                 20.000,00         20.000,00                          25.000,00                                                            45.000,00
                                          obras e viadutos/aquedutos do                          FERREI                                                                                                                                                                                                 
                                          Concelho                                              RA                                                                                                                                                                                                    
3.3.1.    0102/07010401  03      2015 I 78  Manutencão e conservação de                           MARCO                                                                100.000,00        100.000,00                                                                                             100.000,00
                                          estradas, valetas, muros,                             FERREI                                                                                                                                                                                                 
                                          pavimentos, sarjetas,                                 RA                                                                                                                                                                                                    
                                          calçadas, passeios, etc.                                                                                                                                                                                                                                    
3.3.1.    0102/07010409  A1      2015 I 77  Aquisição de Postes e Placas                          MARCO                                                                 15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
                                          Toponímicas no Concelho                               FERREI                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                RA                                                                                                                                                                                                    
3.3.1.    0102/07010409  O4      2015 I 79  Segurança Rodoviária em ruas ADM. DIR.                MARCO                                                                 25.000,00         25.000,00                          20.000,00                                                            45.000,00
                                          e vias municipais                                     FERREI                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                RA                                                                                                                                                                                                    
3.3.1.    0102/07010602  05      2015 I 80  Aquisição / reparação de                              MARCO                                                                175.000,00        175.000,00                                                                                             175.000,00
                                          viaturas e outro material de                          FERREI                                                                                                                                                                                                 
                                          transporte                                            RA                                                                                                                                                                                                    
3.3.1.    0102/07010409  01      2017 I 62  Requalificação da Sinalização                                                                                                45.000,00         45.000,00                                                                                              45.000,00
                                          Vertical Vias Municipais                                                                                                                                                                                                                                    
                                          Requalificação da Sinalização                                                                                                                                                                                                                                
                                          Vertical vias Municipais                                                                                                                                                                                                                                    
3.3.1.    0102/020214    02      2017 A 223 Plano Rodoviário Municipal                                                                                                  15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
3.3.1.    0102/020214    03      2017 A 224 Requalificação da sinalética                                                                                                50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          de indicação no perímetro                                                                                                                                                                                                                                   
                                          urbano da cidade - projeto                                                                                                                                                                                                                                  

A TRANSPORTAR ...                                       34.399.287,77     34.399.287,77                      16.016.898,00      7.385.803,00        187.803,00        187.806,45     58.177.598,22



E N T I D A D E
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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)
CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTAL
CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTO
ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2016 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFINIDO 2018 2019 2020 OUTROS

A TRANSPORTAR ...                                       34.399.287,77     34.399.287,77                      16.016.898,00      7.385.803,00        187.803,00        187.806,45     58.177.598,22

3.3.1.    0102/07010401  11      2017 I 63  Diminuição de Barreiras                                                                                                      5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
                                          arquitetónicas no Concelho no                                                                                                                                                                                                                                
                                          âmbito de acessibilidades                                                                                                                                                                                                                                   
3.3.1.    0102/020203    08      2017 A 225 Manutenção do Edifício do                                                                                                   20.000,00         20.000,00                                                                                              20.000,00
                                          Vinho e da Vinha                                                                                                                                                                                                                                            
3.4.                                      Comércio e Turismo                                                                                                       1.284.458,40      1.284.458,40                       1.521.478,40         11.178,40                                        2.817.115,20
3.4.1.                                    Mercados e Feiras                                                                                                           90.000,00         90.000,00                       1.210.000,00          7.000,00                                        1.307.000,00
3.4.1.    0102/020203    03      2017 A 226 Beneficiação / conservação do                                                                                                10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          Mercado e do Recinto da Feira                                                                                                                                                                                                                                
                                          Semanal                                                                                                                                                                                                                                                     
3.4.1.                   05      2017      Requalificação do Mercado                                                                                                  158.300,00        158.300,00                       1.217.300,00          7.000,00                                        1.382.600,00
                                          Municipal                                                                                                                                                                                                                                                   
3.4.1.    0102/020214    05001   2017 A 227 Projeto                                                                                                                     70.000,00         70.000,00                          10.000,00          7.000,00                                           87.000,00
3.4.1.    0102/07010303  05002   2017 I 64  Empreitada                                                                                                                  10.000,00         10.000,00                       1.200.000,00                                                         1.210.000,00
3.4.2.                                    Turismo                                                                                                                  1.007.458,40      1.007.458,40                         311.478,40          4.178,40                                        1.323.115,20
3.4.2.                   01001   2015      Valorização/Expansao da Rede                                                                                                40.000,00         40.000,00                                                                                              40.000,00
                                          de Trilhos Pedestres                                                                                                                                                                                                                                        
3.4.2.    0102/02012199  01001002 2015 A 250 Aquisição de Bens                                     CELIA                                                                 30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
                                                                                                LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.4.2.    0102/02022599  01001003 2017 A 228 Aquisição de Serviços                                                                                                       10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
3.4.2.    0102/02022599  01002   2015 A 251 Gestão de Percursos Pedestres                          CELIA                                                                 30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
                                                                                                LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.4.2.                   01005   2015      Aldeia pedagogica do Milho                                                                                                   8.300,00          8.300,00                           7.300,00                                                            15.600,00
                                          Antigo                                                                                                                                                                                                                                                      
3.4.2.    0102/04050102  01005001 2015 A 254 Transferência para a                                  CELIA                                                                  2.800,00          2.800,00                           2.800,00                                                             5.600,00
                                          Freguesia                                             LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.4.2.    0102/02022599  01005002 2015 A 255 Aquisição de Serviços                                 CELIA                                                                  2.500,00          2.500,00                           2.500,00                                                             5.000,00
                                                                                                LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.4.2.    0102/020203    01005004 2015 A 257 Manutenção e Conservação                              CELIA                                                                  1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
                                                                                                LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.4.2.    0102/040701    01005005 2015 A 258 Protocolo com a Associação                            CELIA                                                                  2.000,00          2.000,00                           2.000,00                                                             4.000,00
                                                                                                LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.4.2.                   02      2015      Promoção e Valorização do                                                                                                   56.000,00         56.000,00                         300.000,00                                                           356.000,00
                                          Turismo Religioso                                                                                                                                                                                                                                           
3.4.2.                   02001   2015      Caminho de Fatima                                                                                                           54.000,00         54.000,00                         300.000,00                                                           354.000,00
3.4.2.    0102/02022599  02001001 2015 A 259 Aquisição de Serviços                                 CELIA                                                                  4.000,00          4.000,00                                                                                               4.000,00
                                                                                                LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.4.2.    0102/07010405  02001002 2015 I 83  Requalificação das Zonas de                           CELIA                                                                 50.000,00         50.000,00                         300.000,00                                                           350.000,00
                                          descanso e áreas de                                   LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                          circulação                                            EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.4.2.                   02002   2015      Caminho de Santiago                                                                                                          2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00
3.4.2.    0102/07010409  02002001 2015 I 84  Aquisição de Sinaletica                               CELIA                                                                  2.000,00          2.000,00                                                                                               2.000,00
                                                                                                LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  

A TRANSPORTAR ...                                       34.648.587,77     34.648.587,77                      17.534.198,00      7.392.803,00        187.803,00        187.806,45     59.951.198,22
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A TRANSPORTAR ...                                       34.648.587,77     34.648.587,77                      17.534.198,00      7.392.803,00        187.803,00        187.806,45     59.951.198,22

3.4.2.    0102/040701    07      2016 A 194 Associação Caminhos de Fátima                          CELIA                                                                  4.178,40          4.178,40                           4.178,40          4.178,40                                           12.535,20
                                                                                                LARANJ                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                EIRA                                                                                                                                                                                                  
3.4.2.                   01      2017      Atividades de Promoção do                                                                                                  192.300,00        192.300,00                                                                                             192.300,00
                                          Concelho                                                                                                                                                                                                                                                    
3.4.2.                   01001   2017      Promoção e Divulgação                                                                                                      129.000,00        129.000,00                                                                                             129.000,00
                                          Turística                                                                                                                                                                                                                                                   
3.4.2.    0102/02012199  01001001 2017 A 230 Aquisição de Bens                                                                                                           15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
3.4.2.    0102/020220    01001002 2017 A 231 Aquisição de Serviços                                                                                                       99.000,00         99.000,00                                                                                              99.000,00
3.4.2.    0102/020217    01001003 2017 A 232 Promoção e Divulgação                                                                                                       15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
3.4.2.                   01002   2017      Posto de Turismo                                                                                                            14.000,00         14.000,00                                                                                              14.000,00
3.4.2.    0102/02012199  01002001 2017 A 233 Aquisição de Bens                                                                                                            4.000,00          4.000,00                                                                                               4.000,00
3.4.2.    0102/02022599  01002002 2017 A 234 Aquisição de Serviços                                                                                                        6.500,00          6.500,00                                                                                               6.500,00
3.4.2.    0102/07011002  01002003 2017 I 65  Aquisição de Equipamentos                                                                                                    3.500,00          3.500,00                                                                                               3.500,00
3.4.2.                   01003   2017      Participação em Feiras e                                                                                                    49.300,00         49.300,00                                                                                              49.300,00
                                          Similares                                                                                                                                                                                                                                                   
3.4.2.    0102/02012199  01003001 2017 A 235 Aquisição de Bens                                                                                                           12.300,00         12.300,00                                                                                              12.300,00
3.4.2.    0102/02022599  01003002 2017 A 236 Aquisição de Serviços                                                                                                       15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
3.4.2.    0102/020208    01003003 2017 A 237 Aluguer de Equipamentos                                                                                                     15.000,00         15.000,00                                                                                              15.000,00
3.4.2.    0102/020213    01003004 2017 A 238 Deslocações e Estadas                                                                                                        7.000,00          7.000,00                                                                                               7.000,00
3.4.2.                   02      2017      III Jornadas Europeias de                                                                                                    7.380,00          7.380,00                                                                                               7.380,00
                                          Turismo                                                                                                                                                                                                                                                     
3.4.2.    0102/02012199  02001   2017 A 244 Aquisição de Bens                                                                                                            1.230,00          1.230,00                                                                                               1.230,00
3.4.2.    0102/02022599  02002   2017 A 245 Aquisição de Serviços                                                                                                        6.150,00          6.150,00                                                                                               6.150,00
3.4.2.                   03      2017      AgitÁgueda                                                                                                                 522.800,00        522.800,00                                                                                             522.800,00
3.4.2.    0102/020220    03001   2017 A 246 Aquisição de Serviços                                                                                                      250.000,00        250.000,00                                                                                             250.000,00
3.4.2.    0102/020208    03002   2017 A 247 Aluguer de Equipamentos                                                                                                    200.000,00        200.000,00                                                                                             200.000,00
3.4.2.    0102/020217    03003   2017 A 248 Publicidade                                                                                                                 10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
3.4.2.    0102/020213    03004   2017 A 249 Alojamentos                                                                                                                  5.300,00          5.300,00                                                                                               5.300,00
3.4.2.    0102/020105    03005   2017 A 250 Refeições                                                                                                                    7.000,00          7.000,00                                                                                               7.000,00
3.4.2.    0102/020218    03006   2017 A 251 Segurança e Vigilância                                                                                                      30.000,00         30.000,00                                                                                              30.000,00
3.4.2.    0102/040701    03007   2017 A 252 Transferência para                                                                                                          20.500,00         20.500,00                                                                                              20.500,00
                                          Associações                                                                                                                                                                                                                                                 
3.4.2.                   04      2017      Birdwatching                                                                                                                 5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
3.4.2.    0102/02022599  04001   2017 A 229 Aquisição de Serviços                                                                                                        5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
3.4.2.                   05      2017      Parques de AutoCaravanismo                                                                                                  11.500,00         11.500,00                                                                                              11.500,00
3.4.2.    0102/02022599  05001   2017 A 241 Aquisição de Serviços                                                                                                        7.500,00          7.500,00                                                                                               7.500,00
3.4.2.    0102/020217    05002   2017 A 242 Divulgação e Promoção                                                                                                        2.500,00          2.500,00                                                                                               2.500,00
3.4.2.    0102/020214    05003   2017 A 243 Projeto de Execução                                                                                                          1.500,00          1.500,00                                                                                               1.500,00
3.4.2.                   20      2017      BeAgueda - Bicicletas                                                                                                      130.000,00        130.000,00                                                                                             130.000,00
                                          Elétricas de Águeda                                                                                                                                                                                                                                         
3.4.2.    0102/02012199  20001   2017 A 239 Aquisição de Bens                                                                                                          123.000,00        123.000,00                                                                                             123.000,00
3.4.2.    0102/02022599  20002   2017 A 240 Aquisição de Serviços                                                                                                        7.000,00          7.000,00                                                                                               7.000,00
3.4.3.                                    Comércio                                                                                                                   187.000,00        187.000,00                                                                                             187.000,00
3.4.3.                   01      2017      Incentivo ao Comércio                                                                                                      137.000,00        137.000,00                                                                                             137.000,00
                                          Tradicional                                                                                                                                                                                                                                                 
3.4.3.    0102/020220    01001   2017 A 253 Aquisição de Serviços                                                                                                       25.000,00         25.000,00                                                                                              25.000,00
3.4.3.    0102/020208    01002   2017 A 254 Aluguer de Equipamentos                                                                                                     95.000,00         95.000,00                                                                                              95.000,00
3.4.3.    0102/020215    01003   2017 A 255 Formação                                                                                                                     5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
3.4.3.    0102/020115    01004   2017 A 256 Artigos de Oferta                                                                                                            7.000,00          7.000,00                                                                                               7.000,00
3.4.3.    0102/040701    01005   2017 A 257 Apoio ao Artesanato                                                                                                          5.000,00          5.000,00                                                                                               5.000,00
3.4.3.    0102/040701    02      2017 A 258 Apoio a ACOAG - Festa do                                                                                                    50.000,00         50.000,00                                                                                              50.000,00
                                          Leitão                                                                                                                                                                                                                                                      

A TRANSPORTAR ...                                       35.708.746,17     35.708.746,17                      17.538.376,40      7.396.981,40        187.803,00        187.806,45     61.019.713,42
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A TRANSPORTAR ...                                       35.708.746,17     35.708.746,17                      17.538.376,40      7.396.981,40        187.803,00        187.806,45     61.019.713,42

4.                                        Outras funções                                                                                                             166.001,00        166.001,00                          45.000,00         45.000,00                                          256.001,00
4.2.                                      Transferências entre                                                                                                       166.001,00        166.001,00                          45.000,00         45.000,00                                          256.001,00
                                          administrações                                                                                                                                                                                                                                              
4.2.                     02      2009      Transferências para a CIRA                                                                                                 142.001,00        142.001,00                          45.000,00         45.000,00                                          232.001,00
4.2.      0102/04050104  02001   2009 A 154 Projeto POLIS Litoral Ria de OUTRA                                                                                               1,00              1,00                                                                                                   1,00
                                          Aveiro                                                                                                                                                                                                                                                      
4.2.      0102/04050104  02002   2009 A 155 Outras transferências        OUTRA                                                                                          45.000,00         45.000,00                          45.000,00         45.000,00                                          135.000,00
                                          correntes                                                                                                                                                                                                                                                   
4.2.      0102/08050104  02003   2009 A 156 Transferências de capital    OUTRA                                                                                          97.000,00         97.000,00                                                                                              97.000,00
4.2.                     01      2013      Transferências para a ANMP                                                                                                   7.000,00          7.000,00                                                                                               7.000,00
4.2.      0102/04050104  01001   2013 A 111 Transferências Correntes     OUTRA                                                                                           6.000,00          6.000,00                                                                                               6.000,00
4.2.      0102/08050104  01002   2013 A 112 Transferências de Capital    OUTRA                                                                                           1.000,00          1.000,00                                                                                               1.000,00
4.2.      0102/090701    02      2013 A 113 Participação em ações da     OUTRA                                                                                             500,00            500,00                                                                                                 500,00
                                          SIMRIA                                                                                                                                                                                                                                                      
4.2.      0102/04050101  03      2013 A 114 Transferências correntes para OUTRA                    GLORIA                                                                  6.500,00          6.500,00                                                                                               6.500,00
                                          Outros Municipios                                     MARADO                                                                                                                                                                                                
4.2.      0102/08050101  04      2013 A 115 Transferências de capital    OUTRA                                                                                          10.000,00         10.000,00                                                                                              10.000,00
                                          para Outros Municipios                                                                                                                                                                                                                                      

TOTAL GERAL ...                                       35.874.747,17     35.874.747,17                      17.583.376,40      7.441.981,40        187.803,00        187.806,45     61.275.714,42

FASES DE EXECUCÇÃO

0 - NAO INICIADA                                      
1 - COM PROJECTO TÉCNICO                              
2 - ADJUDICADA                                        
3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%                           
4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%                    
9 - CONCLUÍDA                                         
P -                                                   

                                                                      
                                                                                                                                                   

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____



MAPA DE PESSOALMAPA DE PESSOAL
PARA 2017PARA 2017



1. INTRODUÇÃO

O mapa de pessoal para 2017 iden�fica o número e o perfil dos recursos humanos

necessários para assegurar as a�vidades de natureza permanente ou temporária, tendo em

consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os obje�vos fixados, as competências das

unidades  orgânicas  e  os  recursos  financeiros  disponíveis  do  Município  de  Águeda  nesse

período.

Em termos globais, o mapa de pessoal para 2017 apresenta os seguintes valores:

· 503 postos de trabalho previstos;

·423 postos de trabalho ocupados;

· 80 postos de trabalho vagos.

A  diferença  entre  o  número  de  postos  de  trabalho  previstos  e  ocupados  resulta  da

necessidade de uma gestão flexível do mapa de pessoal, prevendo-se a possibilidade de   novas

admissões,  mobilidades de outros organismos ou novas mobilidades intercarreiras, balizadas

pelos limites a vigorar no próximo ano e estabelecidos pela Lei do Orçamento de Estado.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL

Nos termos do ar�go 29º Da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os órgãos e serviços

preveem anualmente o respe�vo mapa de pessoal, tendo em conta as a�vidades, de natureza

permanente ou temporária, a desenvolver durante a sua execução, contendo a indicação do

número de postos  de trabalho de que este  carece para o  desenvolvimento das  respe�vas

a�vidades,  sendo  aprovado  pela  en�dade  competente  para  a  aprovação  da  proposta  de

orçamento.

O mapa de pessoal do Município de Águeda deve assim conter, a indicação do número

máximo es�mado de postos de trabalho necessários para o desenvolvimento das respe�vas

a�vidades, caracterizados em função:

1. Da  atribuição,  competência  ou  a�vidade  que  o  seu  ocupante  se  des�na  a

cumprir ou executar;

2. Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;

3. Dentro  de cada carreira  e/ou categoria,  quando imprescindível,  da área de

formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser �tular;



4. Do  perfil  de  competências  transversais  da  respe�va  carreira  ou  categoria,

regulamentado  por  portaria  e  complementado  com  as  competências

associadas à especificidade do posto de trabalho.

A  estrutura  do  mapa  de  pessoal  contempla  os  cargos  polí�cos  e  as  respe�vas

nomeações  para  os  Gabinetes  de  Apoio,  as  diversas  modalidades  de  relação  jurídica  de

emprego público existentes no Município de Águeda, nomeadamente, contratos de trabalho

em funções públicas por tempo indeterminado e a termo resolu�vo, nomeações defini�vas e

comissões de serviço. Atenta a sua natureza, não inclui as prestações de serviços. Está também

contemplada informação sobre os postos de trabalho em regime de cedência  de emprego

público na AdRA.

3. DEFINIÇÕES E ESTRUTURA DO MAPA

O  mapa  de  pessoal  traduz  a  previsão  dos  recursos  humanos  que  se  es�mam

necessários,  anualmente,  para  a  prossecução  das  atribuições  e  a�vidades  do  Município,

referenciando assim, os obje�vos a alcançar através de um posto de trabalho, bem como o

cargo  ou  categoria  que  correspondem  a  tal  posto,  as  habilitações  necessárias  para  o  seu

desempenho,  bem  como  a  caraterização  do  perfil  funcional  de  cada  uma  das

carreiras/categorias. Encontra-se estruturado e organizado da seguinte forma:

Quadro 1 – Carreiras existentes no Município de Águeda

Carreira Categoria/Cargo

- - Cargos Dirigentes

Carreiras Gerais

Técnico Superior Técnico Superior

Assistente Técnico
Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Assistente Operacional
Encarregado Operacional

Assistente Operacional

Carreiras especiais Não Revista

Técnico de Informá�ca

Fiscal Municipal

Fiscal de Leituras e Cobranças

-



Os postos de trabalho integrados no mapa de pessoal encontram-se divididos em:

• Postos de trabalho previstos;

• Postos de trabalho ocupados;

• Postos de trabalho vagos.

Importa esclarecer que o mapa de pessoal não se confunde com o efe�vo municipal, nem

mesmo o número previsto com os postos de trabalho ocupados. Este limita-se a representar a

previsão de postos de trabalho necessários, não correspondendo necessariamente ao número

de trabalhadores ao serviço.

Seguem os mapas com a descriminação dos postos de trabalho por Unidade Orgânica:



Atribuições/Competências/Actividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Presidência/Vereação

Eleitos Locais Presidente 1 e) 1

Vereadores 4 e) 4
TOTAL 5 5

Gabinete de Apoio à Presidência/Vereação
Membros dos Gabinetes de Apoio Pessoal Chefe de Gabinete do Presidente 1 e) 1

Adjunto do Presidente 1 e) 1

Técnico Superior 1 a) 1

Secretárias 2 e) 2

TOTAL 5 5

Legenda:

a) Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado

b) Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo

c) Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Incerto

d) Comissão de Serviço

e) Outro

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Tecnologias de Informação (DV-TI)
Chefe Divisão Tecnologias de Informação: Chefe de Divisão Licenciatura 1 d) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Gerir SI/TIC

Gerir Recursos de Informação

Colaborar com a CO Promover o Concelho

Administrar sistemas

Instalar e manter o software

Garantir a manutenção das condições de funcionamento dos equipamentos e aplicações

Manter atualizado e em funcionamento o sítio na web da Câmara Municipal

Garantir o suporte nas plataformas de interoperabilidade utilizadas na autarquia

Gerir Águeda.TV

Colaborar na elaboração do plano de atividades, orçamento e relatório de atividades da Câmara

Promover e emitir parecer sob propostas de regulamentos e normas de procedimentos internos

Proceder à avaliação do desempenho dos funcionários nos termos da legislação em vigor

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Conceber e implementar a informatização de todos os serviços municipais e gerir o sistema informático 
e de comunicações

Conceber, organizar e garantir o funcionamento de sistemas de segurança e salvaguarda da rede e da 
informação contida nas respetivas bases de dados

Conceber aplicações destinadas a processos automáticos de apoio aos serviços do município e 
munícipe

Supervisionar os processos de aquisição de infraestruturas, com atualização/registo da base de dados 
respetiva



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Tecnologias de Informação (DV-TI)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico  Informático Técnico Superior 1 a) 1

Colaborar com a CO Promover o Concelho 

Colaborar com a CO Gerir Recursos de Informação 

Colaborar com a CO Gerir SI/TIC 

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais 

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA 

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão 

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado - web 

As definidas na Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril 

Monitorização e melhoria contínua de páginas web CMA 

Técnico  Informático - Comunicação (Águeda.TV): Técnico Superior 2 a) 1 c) 3

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Gerir Recursos de Informação

Colaborar com a CO Promover o Concelho

Gerir Águeda.TV

Garantir/executar a manutenção das condições de funcionamento dos equipamentos e aplicações

Apoiar os munícipes

Ministrar formação

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Comunicação, Design 
e Multimédia

Inglês

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações 

Comunicação, Design 
e Multimédia

Inglês



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Tecnologias de Informação (DV-TI)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Informático - Suporte às aplicações: 4 a) 2 c) 6

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Gerir Recursos de Informação

Colaborar com a CO Gerir SI/TIC

Instalar e manter o software

Garantir/executar a manutenção ou atualização das aplicações

Apoiar utilizadores 

Ministrar formação interna

As definidas na Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico Informático - Suporte às aplicações: Técnico Superior 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Gerir Recursos de Informação

Colaborar com a CO Gerir SI/TIC

Instalar e manter o software

Garantir/executar a manutenção das condições de funcionamento dos equipamentos e aplicações

Apoiar utilizadores 

Ministrar formação interna

As definidas na Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 9 3 12

Técnico de Informática
                    Grau 3 Nível 2,
                    Grau 3 Nível 1,
                    Grau 2 Nível 2,
                    Grau 2 Nível 1,
                    Grau 1 Nível 3,
                    Grau 1 Nível 2,
                    Grau 1 Nível 1

Nos termos da 
Portaria n.º 358/2002, 

de 3 de Abril

Conceber aplicações destinadas a processos automáticos de apoio aos serviços do município e 
munícipe

Licenciatura Novas 
Tecnologias da 
Comunicação

Supervisionar os processos de aquisição de infraestruturas, com atualização/registo da base de dados 
respetiva



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão Administrativa e Financeira (DV-AF)
Chefe Divisão Administrativa e Financeira: Chefe de Divisão Licenciatura 1 d) 1

Técnico Superior Contabilidade Técnico Superior 2 a) 2

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colabora com a CO Planear e controlar gestão da Câmara

Planificar, organizar e coordenar a execução da contabilidade

Consultoria em matéria de âmbito financeiro

Responsabilidade pela regularidade técnica nas áreas contabilísticas e fiscais

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

De acordo com os artigos 5.º, 6.º, 7.º e 17.º do Despacho n.º 1442/2013, publicado na 2.ª série do 
Diário da República, em 23 de janeiro de 2013.

Licenciatura
          - Gestão
          - Contabilidade e 
Administração

Verificar a atividade financeira (cumprimento dos princípios relativos à arrecadação das receitas e à 
realização das despesas)

Organizar e verificar a elaboração dos documentos previsionais, suas revisões e alterações, e de 
prestação de contas

Acompanhar e participar na organização de processos de candidatura a financiamentos comunitários, 
funções de secretariado



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão Administrativa e Financeira (DV-AF)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Superior Contratação Pública Técnico Superior 3 a) 3

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

CO Gerir aquisições de bens e serviços

Gerir armazéns e materiais, relativamente ao economato

Gerir as ordens de compra e respetiva entrega do bem/serviço

Assegurar a avaliação periódica dos fornecedores

Tramitação de concursos e outros procedimentos no âmbito do CCP

Elaborar o plano anual de estimativas de aquisições

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Licenciatura Gestão, 
Administração Pública 
e Autarquica

Efetuar a gestão financeira das compras e fornecer elementos necessários à elaboração do orçamento 
anual

Organizar e promover os processos de alienação de bens e proceder às respetivas consultas do 
mercado

Recolher e manter atualizados os catálogos de informação técnica relativos a bens/equipamentos 
utilizados

Identificar potenciais fornecedores numa ótica da melhoria do custo-prazo-qualidade e assegurar o 
respetivo contacto, seleção e negociação



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão Administrativa e Financeira (DV-AF)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Superior Património Técnico Superior Licenciatura 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Gerir Património

Organizar e manter atualizado o inventário/registo e cadastro dos bens do município e sua afetação

Proceder ao inventário anual

Informar a UT-SIG das alterações no património para atualização no SIG

Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização setorial pelos bens afetos a cada serviço

Proceder a conferências físicas do património, coordenar as verificações periódicas e parciais

Fornecer os elementos necessários ao estabelecimento de sistema de seguros adequado ao património

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Promover a inscrição nas matrizes prediais e na conservatória do registo predial de todos os bens 
próprios imobiliários do município

Acompanhar todos os processos de inventariação, aquisição, transferência, abate, permuta e alienação 
de bens móveis e imóveis da Câmara Municipal



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão Administrativa e Financeira (DV-AF)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Tesoureiro Coordenador Técnico 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Proceder à guarda de valores monetários

Controlar as contas bancárias do município

Efetuar levantamentos, depósitos e transferências de fundos nas instituições bancárias

Manter devidamente escriturados os documentos de tesouraria

Elaborar os diários de tesouraria, resumos diários, balancetes diários e mensais de tesouraria

Efetuar pagamentos de ordens de pagamento

Elaborar o expediente relativo a cobranças coercivas

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Apoio Administrativo e Secretariado Coordenador Técnico 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Prestar apoio administrativo e de secretariado

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Colaborar com a CO Gerir recursos financeiros

Movimentar, em conjunto com o Presidente/Vereador com competência delegada, os fundos 
depositados em instituições bancárias



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão Administrativa e Financeira (DV-AF)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Apoio administrativo e Secretariado Assistente Técnico 2 a) 2

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Prestar apoio administrativo e de secretariado

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Auxiliar de Economato Fiscal Leituras e Cobranças 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Recebe, armazena e fornece, contra requisição, materiais de economato

Regista as entradas e saídas dos materiais em fichas próprias

Elabora inventários e informa superiormente os resultados

Zela pelas boas condições de armazenagem dos manterias, arruma-os e retira-os para fornecimento

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 12 0 12



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Unidade Técnica Administrativa (UT-AD)
Técnico Superior de Arquivo Técnico Superior 1 a) 1 a) 2
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Estabelecer e aplicar critérios de gestão de documentos e registos

Apoiar o utilizador, orientando-o na pesquisa de registos e documentos apropriados
Executar ou dirigir os trabalhos tendo em vista a conservação e o restauro de documentos

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico Superior Jurista Técnico Superior 3 a) 1 a) 4

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Gerir contencioso e serviços de apoio jurídico

Recolher, tratar e difundir legislação, jurisprudência, doutrina e outra informação necessária ao serviço

Acompanhar/instaurar processos judiciais

Elaboração/alteração de regulamentos municipais
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Ciências Documentais 
- Ramo arquivo

Gerir Recursos de Informação (armazenamento, preservação e disponibilização de 
documentos/informação)

Avaliar e organizar a documentação de fundos públicos e privados com interesse administrativo, 
probatório e probatório e cultural

Orientar a elaboração de instrumentos de descrição da documentação, tais como guias, inventários, 
catálogos e índices

Licenciatura em 
Direito

Realizar estudos e outros trabalhos de natureza jurídica conducentes à definição e concretização das 
políticas do município
Elaborar pareceres e informações sobre a interpretação e aplicação da legislação, bem como normas e 
regulamentos internos



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Unidade Técnica Administrativa (UT-AD)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Superior Técnico Superior 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colabora com a CO Planear e controlar gestão da Câmara

Apoio administrativo e Secretariado Coordenador Técnico 4 a) 4

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Prestar apoio administrativo e de secretariado

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Apoio administrativo e Secretariado Assistente Técnico 3 a) 3

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Prestar apoio administrativo e de secretariado

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

 Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas 
qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Unidade Técnica Administrativa (UT-AD)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Fiscal Municipal 4 a) 4

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Verificar o cumprimento pelo munícipe da legislação, regulamentos e decisões municipais

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Apoio à Fiscalização Assistente Operacional 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Verificar o cumprimento pelo munícipe da legislação, regulamentos e decisões municipais
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Auxiliar Administrativo Assistente Operacional 3 a) 3

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Elabora registos, organiza a tramitação dos processos e procedo ao arquivo dos mesmos
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 20 2 22

Fiscal Municipal
Técnico Profissional Especialista Principal
Técnico Profissional Especialista
Técnico Profissional Principal
Técnico Profissional de 1.ª Classe
Técnico Profissional de 2.ª Classe

Assegurar Fiscalização Municipal (obras particulares, trânsito, publicidade, deposição de resíduos 
indevida, mercado e feira)

Assegurar Fiscalização Municipal (obras particulares, trânsito, publicidade, deposição de resíduos 
indevida, mercado e feira)

Executa atos de secretariado e demais tarefas de apoio administrativo de acordo com as orientações e 
objetivos definidos pelos órgãos municipais



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Unidade Técnica dos Recursos Humanos (UT-RH)
Chefe Unidade Técnica dos Recursos Humanos: Chefe de Unidade Técnica Licenciatura 1 d) 1

Técnico Superior na área da gestão de Recursos Humanos Técnico Superior 2 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Gerir Colaboradores

Organizar e instruir os processos de recrutamento de pessoal

Aplicar os instrumentos de reafetação do pessoal e de colocação em SME

Gestão do processo avaliativo dos funcionários (SIADAP 2 e 3)
Assegurar a prática de atos relativos à gestão da situação jurídico-funcional dos colaboradores
Organizar e manter atualizados os processos individuais dos colaboradores
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações
Técnico Superior na área da Formação Profissional Técnico Superior 1 a) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Colaborar com a CO Gerir Colaboradores
Gestão da formação
Elaboração e execução do plano de formação aprovado
Avaliação da formação realizada
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

De acordo com os artigos 5.º, 6.º e 18.º do Despacho n.º 1442/2013, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, em 23 de janeiro de 2013.

Licenciatura 
Gestão de Recursos 
Humanos
Gestão Pública e 
Autárquica
Secretariado e 
Assessoria de Direção

Colaborar na organização dos serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos 
municipais

Promover a aplicação de medidas de política de recursos humanos definidas para a Administração 
Pública e sua divulgação

Gerir o sistema de comunicação e informação relativo à caracterização dos recursos humanos e à 
elaboração de indicadores de gestão (Balanço Social)

Licenciatura em 
Gestão Pública e 
Autárquica

Colaborar na organização dos serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos 
municipais



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Unidade Técnica dos Recursos Humanos (UT-RH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Superior na área do Atendimento Técnico Superior 1 a) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Gerir Colaboradores

Registar e encaminhar todos os documentos e requerimentos apresentados pelo cidadão

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Apoio administrativo e Secretariado Coordenador Técnico 2 a) 2

Organizar e Coordenar os serviços de acordo com orientações e obj. definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Gerir Colaboradores

Registar e encaminhar todos os documentos e requerimentos apresentados pelo cidadão

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Licenciatura em 
Gestão Pública e 
Autárquica

Colaborar na organização dos serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos 
municipais

Articular com os diferentes serviços, com vista à normalização de procedimentos/ processos relativos 
aos requerimentos e petições apresentados pelos cidadãos

Elaborar estudos, informações e pareceres técnicos respeitantes à aplicação do regime jurídico e das 
políticas definidas em matéria de atendimento

Elaborar estudos, informações e pareceres técnicos respeitantes à aplicação do regime jurídico e das 
políticas definidas em matéria de Atendimento

Articular com os diferentes serviços, com vista à normalização de procedimentos/ processos relativos 
aos requerimentos e petições apresentados pelos cidadãos



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Unidade Técnica dos Recursos Humanos (UT-RH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Tesoureiro Coordenador Técnico 1 a) 1

Colaborar na org. dos serviços de acordo com as orientações e obj. definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Colaborar com a CO Gerir Colaboradores

Proceder à guarda de valores monetários

Controlar as contas bancárias do município

Efetuar levantamentos, depósitos e transferências de fundos nas instituições bancárias

Manter devidamente escriturados os documentos de tesouraria

Elaborar os diários de tesouraria, resumos diários, balancetes diários e mensais de tesouraria

Efetuar pagamentos de ordens de pagamento

Elaborar o expediente relativo a cobranças coercivas

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Apoio administrativo e Secretariado Assistente Técnico 2 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Colaborar com a CO Gerir Colaboradores

Registar e encaminhar todos os documentos e requerimentos apresentados pelo cidadão

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Movimentar, em conjunto com o Presidente/Vereador com competência delegada, os fundos 
depositados em instituições bancárias

Colaborar na organização dos serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos 
municipais

Elaborar estudos, informações e pareceres técnicos respeitantes à aplicação do regime jurídico e das 
políticas definidas em matéria de atendimento



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Unidade Técnica dos Recursos Humanos (UT-RH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Apoio administrativo e Secretariado Assistente Técnico 1 a) 1 c) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Colaborar com a CO Gerir Colaboradores

Assegurar a prática de atos relativos à gestão da situação jurídico-funcional dos colaboradores

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 11 1 12

Colaborar na organização dos serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos 
municipais



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Chefe Divisão de Estaleiro e Infraestruturas Chefe de Divisão Licenciatura 1 d) 1
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Construir e manter infraestruturas municipais
Zelar pelas instalações a seu cargo e respetivo recheio
Gerir Frota e Equipamentos
Gerir Armazéns e Materiais
Gerir redes viárias e espaço público
Zelar pelas instalações a seu cargo e respetivo recheio
Colaborar na elaboração do plano de atividades, orçamento e relatório de atividades da Câmara
Promover e emitir parecer sob propostas de regulamentos e normas de procedimentos internos
Promover e monitorizar a execução do plano de atividades e orçamento
Promover a abertura de procedimentos concursais e monitorizar o seu desenvolvimento
Coordenar os apoios técnicos e operacionais a eventos culturais, desportivos e outros
Proceder à avaliação do desempenho dos funcionários nos termos da legislação em vigor
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações
Técnico Superior de Mecânica Técnico Superior 1 a) 1
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Gerir Frota e Equipamentos
Planear e coordenar a execução das ações de manutenção de viaturas e equipamentos de trabalho
Gerir viaturas, ferramentas e equipamentos mecânicos
Supervisionar/gerir os processos de aquisição de aquisição de bens e serviços
Garantir a atualização dos cadastros de viaturas, ferramentas e equipamentos mecânicos
Supervisionar o funcionamento dos equipamentos mecânicos dos equipamentos municipais
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Licenciatura 
Engenharia Mecânica



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Engenheiros Técnico Superior 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Construir e manter infraestruturas municipais
Elaborar e org. proj. de arruamentos e pequenas obras de arte bem como estudos de alinhamentos
Gestão de contratos de empreitadas e de contas correntes das obras

Realizar vistorias às obras e emitir relatórios para receções provisórias/definitivas
Cumprir e fazer cumprir as regras de segurança em obra
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das qualificações
Técnico Superior Engenheiro Civil Técnico Superior 2 a) 2

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais

Preparação de documentos para concursos e outros procedimentos de aquisição de bens e serviços
Realizar vistorias às obras e emitir relatórios para receções provisórias/definitivas
Realizar vistorias de salubridade e segurança e emitir relatórios finais
Elaborar o plano anual de estimativas de aquisições
Coordenar os apoios logísticos e operacionais a eventos culturais, desportivos e outros
Participar em vistorias a parques infantis fora da gestão do município
Elaboração do mapa de férias dos funcionários da divisão controlando o seu cumprimento
Coordenação do apoio logístico à realização de atos eleitorais
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Licenciatura em 
Engenharia Civil 
(Inscrição na Ordem)

Fiscalização/acompanhamento de obras em regime de empreitada e elaboração de documentos 
respetivos

Licenciatura 
Engenharia Civil

Planear e coordenar a execução das ações de manutenção/reparação de edifícios e equipamentos e 
respetivo registo



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Superior Engenheiro Eletrotécnico Técnico Superior 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais

Preparação de documentos para concursos e outros procedimentos de aquisição de bens e serviços
Realizar vistorias às obras e emitir relatórios para receções provisórias/definitivas

Elaborar o plano anual de estimativas de aquisições
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações
Apoio Administrativo e Secretariado Assistente Técnico 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Apoio à CO Construir e manter infraestruturas municipais
Garantir o apoio administrativo
Atendimento telefónico
Garantir a elaboração e afetação de fichas de atividades
Execução das ações de manutenção/reparação de edifícios e equipamentos e respetivo registo

Prestar informações diversas sobre a gestão dos cemitérios municipais

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Engenharia 
Eletrotécnica

Planear e coordenar a execução das ações de manutenção/reparação de edifícios e equipamentos e 
respetivo registo

Coordenar, na parte de especialidade, os apoios logísticos e operacionais a eventos culturais, 
desportivos e outros

Efetuar inspeções periódicas a diferentes edifícios/equipamentos municipais, com elaboração dos 
correspondentes relatórios (manutenção/consumos)



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Administrativo - Serviço de Frota Coordenador Técnico 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Gerir Frota e Equipamentos

Garantir o apoio administrativo

Garantir a atualização dos cadastros de viaturas, ferramentas e equipamentos mecânicos

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Administrativo - Serviço de Armazém Assistente Técnico 2 a) 2

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Apoio à CO Gerir Armazéns e Materiais
Garantir o apoio administrativo
Gerir o espaço dos armazéns
Gerir materiais/stocks
Realizar ações de inspeção de receção de materiais/equipamentos
Supervisionar/gerir os processos de aquisição de bens e serviços
Preparação de documentos para concursos e outros procedimentos de aquisição de bens e serviços
Atendimento telefónico
Proceder à realização do Inventário
Movimentar materiais diversos, com recurso ao empilhador
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Encarregado de Canalizador/ Eletricista Encarregado Operacional 1 a) 1
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Apoio à CO Construir e manter infraestruturas municipais

Execução de trabalhos diversos de canalização e eletricidade
Instalação e conservação de sistemas de iluminação decorativa
Reparação de equipamento elétrico e eletrónico 
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Encarregado Encarregado Operacional 2 a) 2

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Gerir redes viárias e espaço público

Coordenar e apoiar a execução de intervenções/manutenção em redes vias e espaços públicos

Coordenar e apoiar a execução de intervenções/manutenção em infraestruturas/Rede pluvial

Colaborar com o levantamento e atualização do cadastro da rede viária e pluvial

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Execução/conservação de redes de abastecimento (energia elétrica, redes de dados e voz, circuitos de 
televisão e vídeo)



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Auxiliar Administrativo Assistente Operacional 1 a) 1
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais
Garantir o apoio administrativo
Atendimento telefónico
Garantir a elaboração e afetação de fichas de atividades
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações
Assistente Operacional Assistente Operacional 1 a) 1
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Transporte de refeições para as Escolas
Registo e controlo de viaturas no parque de estacionamento do edifício dos Paços de Concelho
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações
Apoio Operacional - Serviço de Armazém Assistente Operacional 1 a) 1
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Apoio à CO Gerir Armazéns e Materiais
Garantir o apoio administrativo
Gerir o espaço dos armazéns
Gerir materiais/stocks
Realizar ações de inspeção de receção de materiais/equipamentos

Atendimento telefónico
Proceder à realização do Inventário
Movimentar materiais diversos, com recurso ao empilhador
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Supervisionar parque de materiais dos Estaleiros Municipais da Alagoa



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Porteiros Assistente Operacional 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Registo e controlo de viaturas no parque de estacionamento do edifício dos Paços de Concelho

Registo e controlo de pessoas e viaturas no parque dos armazéns de Alagoa

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Carpinteiros Assistente Operacional 4 a) 4

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais

Execução/reparação e manutenção de carpintaria diversa

Execução de cofragens e outros madeiramentos para apoio aos trabalhos de construção civil

Apoio operacional a eventos culturais, desportivos e outros

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Canalizadores/ Eletricistas Assistente Operacional 2 a) 1 a) 3
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais

Execução de trabalhos diversos de canalização e eletricidade
Instalação e conservação de sistemas de iluminação decorativa
Reparação de equipamento elétrico e eletrónico 
Apoio operacional a eventos culturais, desportivos e outros
Apoio aos trabalhos de construção civil
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações
Pedreiros Assistente Operacional 5 a) 3 a) 8

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais

Colaborar com a CO Gerir redes viárias e espaço público

Execução de trabalhos de construção civil em edifícios e equipamentos municipais

Apoio na execução de intervenções/manutenção em redes vias e espaços públicos

Apoio na execução de intervenções/manutenção em infraestruturas/Rede pluvial

Execução de trabalhos diversos de reparação

Apoio operacional a eventos culturais, desportivos e outros

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Execução/conservação de redes de abastecimento (energia elétrica, redes de dados e voz, circuitos de 
televisão e vídeo)



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Mecânicos Assistente Operacional 2 a) 2

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Execução das ações de manutenção/reparação de máquinas e viaturas

Gerir viaturas, ferramentas e equipamentos mecânicos

Efetuar serviços mecânica nas viaturas da frota municipal

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Operador de Máquina Assistente Operacional 4 a) 3 a) 8

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais 1 c)

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Condução de maquinas para apoio aos trabalhos de redes viárias e espaço público

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Colaborar com a CO Gerir Frota e Equipamentos

Colaborar com a CO Gerir redes viárias e espaço público



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Motoristas Assistente Operacional 5 a) 5

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Gerir redes viárias e espaço público

Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Limpeza Assistente Operacional 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais

Execução de ações de limpeza edifícios existentes nos Armazéns Municipais da Alagoa

Execução de ações de limpeza logradouro dos Estaleiros Municipais da Alagoa

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Condução de Viaturas Pesadas para  transporte materiais e apoio aos trabalhos de redes viárias e 
espaço público



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Limpeza Assistente Operacional 4 a) 4

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais
Execução de ações de limpeza em edifícios municipais
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações
Cantoneiros Assistente Operacional 4 a) 3 b) 7
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Colaborar com a CO Gerir redes viárias e espaço público
Execução de intervenções/manutenção nas redes viárias e espaço público
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações
Asfaltadores Assistente Operacional 1 a) 2 b) 3
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Gerir redes viárias e espaço público

Apoio na execução de intervenções/manutenção nas redes viárias e espaço público

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.
Divisão de Manutenção (DV-MA)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Serviços de Sinalização Assistente Operacional 2 a) 1 b) 3

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Gerir redes viárias e espaço público

Apoio na execução de intervenções/manutenção de sinalização rodoviária

Apoio na regulação do tráfego

Execução de intervenções de remoção de publicidade não autorizada

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 51 14 65



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene Pública (DV-PEH)
Chefe Divisão de Espaços Verdes e Higiene Pública Chefe de Divisão Licenciatura 1 d) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Recolher Resíduos

Preservar ambiente

Contribuir para a saúde pública

Gerir cemitérios

Prestar serviços de jardinagem

Zelar pelas instalações a seu cargo e respetivo recheio

Colaborar na elaboração do plano de atividades, orçamento e relatório de atividades da Câmara

Promover e emitir parecer sob propostas de regulamentos e normas de procedimentos internos

Promover e monitorizar a execução do plano de atividades e orçamento

Promover a abertura de procedimentos concursais e monitorizar o seu desenvolvimento

Proceder à avaliação do desempenho dos funcionários nos termos da legislação em vigor

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene Pública (DV-PEH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Florestal Técnico Superior 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Acompanhamento das políticas de fomento florestal;

Acompanhamento e prestação de informação no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta;

Apoio à comissão municipal de defesa da floresta;

Proceder ao registo cartográfico anual de todas as ações de gestão de combustíveis;
Recolha, registo e atualização da base de dados da Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios;

Licenciamento de queimadas;

Licenciamento de utilização de fogo-de-artifício;

Emissão de pareceres no âmbito de pedidos de construção em espaço florestal;

Elaboração de projetos e candidaturas na área florestal;

Orientação técnica da Equipa de Sapadores Florestais e da Equipa de Guardas Campestres.

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das qualificações

Licenciatura 
Engenharia dos 
Recursos Florestais

Promoção de políticas e de ações no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e defesa 
contra agentes abióticos;

Elaboração dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, a apresentar à comissão 
municipal de defesa da floresta;

Apoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito da execução dos planos municipais de 
defesa da floresta;
Acompanhamento dos trabalhos de gestão de combustíveis de acordo com o artigo 15.º do Decreto – 
Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com a nova redação do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro;
Preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante ao licenciamento de queimadas, nos 
termos do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, a aprovar pela assembleia 
municipal;
Preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante à autorização da utilização de fogo-de-
artifício ou outros artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 
28 de Junho, com a nova redação do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro; a aprovar pela 
assembleia municipal;
Licenciamento de ações de destruição do revestimento vegetal e/ou aterro ou escavação do solo de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 139/1989, de 28 de Abril;



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene Pública (DV-PEH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Superior de Proteção Civil: Técnico Superior 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Gerir Proteção Civil

Atendimento a munícipes

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Licenciatura 
Segurança 

Comunitária/ 
Proteção Civil

Monitorizar e acompanhar situações de perigo potencial/crítico, relativamente a efeitos naturais, 
comunicadas pelo Centro Distrital de Operações de Socorro

Assegurar a articulação e colaboração com o Serviço Nacional de Proteção Civil e outras instituições 
oficiais

Propor e colaborar com outros (serviços/entidades competentes) na execução de medidas que visem a 
prevenção de riscos, atenuação dos seus efeitos e socorro a pessoas em perigo

Promover o estudo e preparação de planos de defesa das populações em caso de emergência, bem 
como nos testes às capacidades de execução e avaliação dos mesmos, no âmbito do definido na Lei de 
Bases de Proteção Civil

Propor e promover a execução de medidas de prevenção (fiscalização de ações clandestinas 
propiciadoras de incêndios, explosões ou outras catástrofes)

Promover e coordenar a elaboração e execução de planos especiais de emergência para riscos 
específicos do Município

Promover ações de formação, sensibilização e informação das populações e a realização de exercícios 
de procedimentos de proteção civil

Colaborar com a DV-DL_Ação Social, no apoio a famílias sinistradas e o seu acompanhamento até à sua 
plena inserção social



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene Pública (DV-PEH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Apoio administrativo e Secretariado Coordenador Técnico 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Prestar apoio administrativo e de secretariado

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Apoio Administrativo e Secretariado Assistente Técnico 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Recolher Resíduos

Apoio à CO Contribuir para a saúde pública

Garantir a elaboração e afetação de fichas de atividades

Garantir o apoio administrativo

Gerir procedimentos nas plataformas de procedimentos concursais

Atendimento telefónico

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene Pública (DV-PEH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Encarregado - Higiene Pública Encarregado Operacional 2 a) 2
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Recolher Resíduos

Apoio à CO Contribuir para a saúde pública

Apoio à CO Gerir cemitérios, relativamente à manutenção dos mesmos

Coordenar e assegurar a execução de intervenções de limpeza urbana/desmatação de espaços públicos

Coordenar e assegurar a execução de intervenções de recolha e transporte de RSU

Coordenar e assegurar a execução de intervenções de recolha/captura de animais para o canil

Execução de intervenções de remoção de publicidade não autorizada

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Encarregado - Jardins Assistente Operacional 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Apoio à CO Recolher Resíduos
Apoio à CO Prestar Serviços de Jardinagem

Colaborar com a atualização do cadastro de parques, jardins e espaços verdes
Colaborar no combate a pragas e doenças vegetais nos espaços verdes públicos
Recolher material para propagação e multiplicação de espécies
Executar intervenções de remoção de publicidade não autorizada
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Coordenar e assegurar a execução de intervenções de manutenção de equipamentos de deposição de 
resíduos

Coordenar e assegurar a execução de intervenções de manutenção/tratamento de espaços verdes 
públicos



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene Pública (DV-PEH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Operacional - Higiene Pública Assistente Operacional 10 a) 1 b) 11

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Recolher Resíduos

Executar intervenções de limpeza urbana/desmatação de espaços públicos

Executar intervenções de recolha de resíduos volumosos e recicláveis

Executar intervenções de manutenção de equipamentos de deposição de resíduos

Executar intervenções de remoção de publicidade não autorizada

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Operacional - Jardins Assistente Operacional 12 a) 2 b) 14

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Recolher Resíduos

Colaborar com a CO Prestar Serviços de Jardinagem

Executar intervenções de manutenção/tratamento de espaços verdes públicos

Colaborar com a atualização do cadastro de parques, jardins e espaços verdes

Colaborar no combate a pragas e doenças vegetais nos espaços verdes públicos

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene Pública (DV-PEH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Operacional - Canil Assistente Operacional 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Contribuir para a saúde pública

Executar intervenções de manutenção e desinfestação do canil

Executar intervenções de recolha/captura de animais para o canil e sua alimentação

Executar intervenções de recolha e encaminhamento de animais cadáveres

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Operacional - Cemitério/Coveiro Assistente Operacional 2 a) 1 a) 3

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Gerir cemitérios

Executar intervenções de manutenção/limpeza de cemitérios

Executar serviços de enterramentos e exumação/inumação

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene Pública (DV-PEH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Sapadores e Guardas Campestres Assistente Operacional 4 a) 5 b) 9

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Recolher Resíduos

Executar serviços de limpeza e desmatação

Executar serviços de prevenção, vigilância, combate a incêndios e rescaldo

Executar queimadas e fogos controlados

Realizar ações de sensibilização para normas de conduta relacionadas com a floresta

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Operador - Ceifeira Assistente Operacional 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Preservar Ambiente

Colaborar com a CO Gerir Frota e Equipamentos

Executar intervenções de corte e remoção de infestantes aquáticas

Execução das ações de manutenção da ceifeira aquática e tapete de descarga

Executar intervenções de recolha de resíduos vegetais

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene Pública (DV-PEH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Condutores Assistente Operacional 3 a) 1 b) 4

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Recolher Resíduos

Apoio à CO Contribuir para a saúde pública

Condução de maquinas para apoio aos trabalhos da Divisão

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Canalizador Assistente Operacional 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Recolher Resíduos

Apoio à CO Contribuir para a saúde pública

Execução de trabalhos diversos de canalização

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene Pública (DV-PEH)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Auxiliar Administrativa Assistente Operacional 1 a) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Recolher Resíduos

Apoio à CO Contribuir para a saúde pública

Garantir a elaboração e afetação de fichas de atividades

Garantir o apoio administrativo

Gerir procedimentos nas plataformas de procedimentos concursais

Atendimento telefónico

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 43 10 53

Executa atos de secretariado e demais tarefas de apoio administrativo de acordo com as orientações e 
objetivos definidos pelos órgãos municipais



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Execução de Obras Municipais (DV-EOM)
Chefe Divisão de Execução de Obras Municipais Chefe de Divisão Licenciatura 1 d) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Construir e manter infraestruturas municipais

Gestão dos processos de empreitadas de obras municipais

Promover a abertura de procedimentos concursais e monitorizar o seu desenvolvimento

Monitorizar o cumprimento dos contratos sobre a gestão da divisão

Monitorizar as vistorias e receções das obras municipais

Promover e emitir parecer sob propostas de regulamentos e normas de procedimentos internos

Assegurar a informação necessária ao cumprimento dos contratos de financiamento

Colaborar na elaboração do plano de atividades, orçamento e relatório de atividades da Câmara

Promover e monitorizar a elaboração de projetos do plano plurianual de investimento

Proceder à avaliação do desempenho dos funcionários nos termos da legislação em vigor

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Arquitetos Técnico Superior 2 a) 2

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Construir e manter infraestruturas municipais

Elaborar e organizar projetos

Colaborar na preparação de cadernos de encargos

Gestão de contratos de prestação de serviços

Escolher e definir materiais

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Licenciatura em 
Arquitetura (Inscrição 
na Ordem)



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Execução de Obras Municipais (DV-EOM)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Engenheiros Técnico Superior 5 a) 1 a) 6

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Construir e manter infraestruturas municipais

Elaborar e org. proj. de arruamentos e pequenas obras de arte bem como estudos de alinhamentos

Gestão de contratos de empreitadas e de contas correntes das obras

Realizar vistorias às obras e emitir relatórios para receções provisórias/definitivas

Cumprir e fazer cumprir as regras de segurança em obra

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das qualificações

Desenhadores Assistente Técnico 2 a) 2

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Construir e manter infraestruturas municipais

Desenhar projetos, estudos, pormenores e cortes/perfis a partir de planta cotada  

Realizar levantamentos à fita

Delimitar e calcular áreas

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Licenciatura em 
Engenharia Civil 
(Inscrição na Ordem)

Fiscalização/acompanhamento de obras em regime de empreitada e elaboração de documentos 
respetivos

Organizar as peças desenhadas correspondentes a um projeto (plantas, cortes, alçados, pormenores, 
etc.)



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Execução de Obras Municipais (DV-EOM)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Topógrafos Assistente Técnico 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Construir e manter infraestruturas municipais

Proceder a levantamentos topográficos (georeferenciados ou não)

Proceder a pictagem de obras (incluindo muros)

Desenhar perfis a partir de curvas de nível transversais e longitudinais

Delimitar e calcular áreas

Acompanhar obras em regime de empreitada (no que se refere à área da topografia)

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Apoio Administrativo e Secretariado Assistente Técnico 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Construir e manter infraestruturas municipais

Garantir o apoio administrativo

Gerir procedimentos nas plataformas de procedimentos concursais

Atendimento telefónico

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Execução de Obras Municipais (DV-EOM)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Porta Miras Assistente Operacional 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Construir e manter infraestruturas municipais

Acompanhamento ao Topógrafo, verificando a existência do material necessário

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 13 1 14



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Gestão Urbanística (DV-GU)
Chefe Divisão de Gestão Urbanística Chefe de Divisão Licenciatura 1 d) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Ordenar Território

Análise de processos de Operações Urbanísticas e emissão de pareceres técnicos

Análise da constituição e organização dos processos de Operações Urbanísticas

Visar pareceres técnicos

Assegurar fiscalização municipal (inspeções e vistorias)

Realizar vistorias

Propor a elaboração de estudos urbanísticos

Propor a revisão de PMOTS

Atendimento técnico

Colaborar na elaboração do plano de atividades, orçamento e relatório de atividades da Câmara

Promover e emitir parecer sob propostas de regulamentos e normas de procedimentos internos

Proceder à avaliação do desempenho dos funcionários nos termos da legislação em vigor

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Gestão Urbanística (DV-GU)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico de Gestão Urbanística Técnico Superior 4 a) 4

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Ordenar Território

Análise de processos de Operações Urbanísticas e emissão de pareceres técnicos

Análise da constituição e organização dos processos de Operações Urbanísticas

Assegurar fiscalização municipal (inspeções e vistorias)

Realizar vistorias

Propor a elaboração de estudos urbanísticos

Monitorizar o cumprimento dos contratos sobre a gestão da divisão

Monitorizar as vistorias e receções das obras municipais

Atendimento técnico

Assegurar a informação necessária ao cumprimento dos contratos de financiamento

Organizar e promover o controlo de execução das atividades a cargo da divisão

Coordenar a elaboração da proposta de plano de atividades e orçamento no âmbito da divisão

Promover o controlo da execução do plano de atividades e orçamento no âmbito da divisão

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Arquitetura
Engenharia Civil

Promover, monitorizar e garantir o cumprimento das condições legais, requisitos técnicos e 
administrativos na gestão de empreitadas de obras municipais



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Gestão Urbanística (DV-GU)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Serviço de Apoio Administrativo Técnico Superior 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Ordenar Território (DV-GU)

Apoio administrativo ao nível do cumprimento do RJUE e CPA

Elaboração de notificações

Pedidos de parecer externo

Elaboração e preparação de despachos

Marcação/agendamento de reuniões de atendimento a munícipes

Atendimento telefónico

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Apoio Administrativo e Secretariado Coordenador Técnico 2 a) 2

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Ordenar Território (DV-GU)

Apoio administrativo ao nível do cumprimento do RJUE e CPA

Elaboração de notificações

Pedidos de parecer externo

Elaboração e preparação de despachos

Marcação/agendamento de reuniões de atendimento a munícipes

Atendimento telefónico

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Gestão Urbanística (DV-GU)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Digitalização e Saneamento Liminar Assistente Técnico 3 a) 3

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Ordenar Território

Análise da constituição e organização dos processos de Operações Urbanísticas

Assegurar fiscalização municipal (inspeções e vistorias)

Verificar georeferenciação dos levantamentos

Realizar vistorias

Atendimento técnico (ao nível de ePaper)

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 11 0 11



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Chefe Divisão de Desenvolvimento Local Chefe de Divisão Licenciatura 1 d) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais

Colaborar com a CO Contribuir para a saúde pública

Gerir Ordenamento do Território (CO Ordenar território)

Promover desenvolvimento económico

Dinamizar cultura, desporto e lazer

Gerir ação social

Gerir educação

Programar e preparar eventos locais/nacionais e internacionais

Acompanhar os projetos/estudos desenvolvidos no âmbito das competências da divisão

Proceder à avaliação do desempenho dos funcionários nos termos da legislação em vigor

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico de Desenvolvimento Local Técnico Superior 1 a) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Acompanhamento de IGT (Instrumentos de Gestão Territorial)

Elaboração e acompanhamento da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)

Acompanhamento de parcerias nacionais e internacionais na área do ambiente e sustentabilidade

Preparar/elaborar notas de imprensa e newsletters

Programar e preparar eventos locais/nacionais e internacionais

Desenvolver ações de empreendedorismo no âmbito da Incubadora de Empresas e do GAE de Águeda

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Licenciatura 
Engenharia do 

Ambiente



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico de Desenvolvimento Local Técnico Superior 1 a) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Elaboração/acompanhamento de IGT (Instrumentos de Gestão Territorial)

Programar e preparar eventos locais/nacionais e internacionais

Desenvolver ações de empreendedorismo no âmbito da Incubadora de Empresas e do GAE de Águeda

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico de Ação Social Técnico Superior 5 a) 5

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Elaboração, implementação e manutenção de projetos, medidas, estratégias e planos de ação

Gestão e monitorização dos processos/pedidos no âmbito da Habitação Social

Gestão e monitorização do Parque Habitacional Social

Atendimento/entrevista a munícipes

Análise e avaliação da situação sócio-económica dos munícipes

Colaboração com a Rede Social do Concelho de Águeda

Gestão do Banco Local de Voluntariado de Águeda

Acompanhamento de Processos relacionados com o apoio social

Gestão da atribuição de auxílios/apoios económicos aos alunos do 1.º ciclo

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das qualificações

Licenciatura 
Tecnologias da 

Informação Geográfica

Acompanhar a elaboração, implementação e manutenção de projetos, medidas, estratégias e planos 
de ação

Monitorizar a execução do Plano Diretor Municipal e elaborar ou propor a elaboração ou alteração de 
planos municipais de ordenamento do território

Gestão dos Sistemas de Informação associados ao Ordenamento do Território e aos programas e 
atividades da Divisão de desenvolvimento Local

Licenciatura (nível 
superior na área das 

Ciências Sociais)



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Superior de Gestão Técnico Superior 2 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA 

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão 

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado 

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos 

Preparar/elaborar notas de imprensa e newsletters 

Programar e preparar eventos locais/nacionais e internacionais

Gestão do Plano de Atividades

Gestão e monitorização de projetos/programas, intervenções e estratégias 

Técnico de Educação Técnico Superior Licenciatura 4 a) 1 c) 5

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Acompanhar a elaboração/monitorização da carta educativa para o Concelho de Águeda

Preparação e acompanhamento do ano letivo

Gestão do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo

Gestão das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º ciclo

Elaboração e gestão do plano de transportes escolares

Gestão da atribuição de auxílios/apoios económicos aos alunos do 1.º ciclo

Elaboração, implementação e manutenção de projetos, medidas, estratégias e planos de ação

Gestão e monitorização de projetos/programas, intervenções e estratégias

Gestão do pessoal não docente (1.º Ciclo e CAF) da autarquia

Conferência de valores e elaboração de mapas de controlo financeiro

Gestão das solicitações dos estabelecimentos de educação

Gestão do Conselho Municipal de Educação e participação nos Conselhos Escolares

Gestão do Plano de Atividades

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Licenciatura Gestão 
Pública e Autárquica

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações 



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Coordenador de Segurança na Construção Civil Técnico Superior 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Elaborar e organizar projetos

Colaborar na preparação de cadernos de encargos

Gestão de contratos de contratação pública

Escolher e definir materiais e equipamentos

Elaboração/acompanhamento de IGT (Instrumentos de Gestão Territorial)

Integrar e verificar/coordenar a aplicação dos Princípios Gerais de Prevenção

Avaliar os riscos decorrentes das soluções arquitetónicas e técnicas adotadas

Acompanhar e verificar o cumprimento das obrig. em matéria de prevenção de riscos profissionais

Analisar a adequação das fichas de procedimentos de segurança

Promover a divulgação de informações sobre riscos profissionais e a sua prevenção

Licenciatura em 
Arquitetura (Inscrição 

na Ordem)
Especialização em 
Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios 
(reconhecimento da 
Ordem e inscrição na 

ANPC)
CCP de Formador

CCP de Técnico 
Superior de Segurança 

no Trabalho

Elaboração e colaboração na criação, desenvolvimento e alteração de Instrumentos de Gestão 
Territorial de cariz municipal

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das qualificações na 
área da arquitetura e urbanismo

Acompanhar, elaborar e implementar a Segurança Contra Incêndios nos edifícios municipais, 
nomeadamente Medidas de Autoproteção, Formação e Simulacros

Apoio informativo às equipas do Serviço de Segurança Contra Incêndios, no âmbito da Segurança 
Contra Incêndios e das medidas de autoproteção

Criação e divulgação de manuais e informação sobre segurança contra incêndios nos edifícios escolares 
municipais

Acompanhamento das ações de manutenção de equipamentos e instalações ligadas à Segurança 
Contra Incêndios, no âmbito das Medidas de Autoproteção

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das qualificações na 
área da Segurança Contra Incêndios em edifícios

Fiscalização/acompanhamento de obras em regime de empreitada no que respeita à segurança e 
saúde no trabalho

Acompanhar/orientar os projetistas na adoção de soluções com vista à prevenção de riscos 
profissionais em obra

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das qualificações na 
área da Segurança e Saúde no Trabalho



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Superior de Biblioteca Técnico Superior 2 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Conservação e tratamento documental do Catálogo Coletivo de Bibliotecas de Águeda

Realização/apoio e gestão de iniciativas, atividades e projetos (cultura)

Gestão das atividades de promoção da leitura da BMMA

Coordenação da Rede de Bibliotecas Escolares de Águeda

Coordenação da Biblioteca Municipal Manuel Alegre

Gestão do Plano de Atividades

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico Superior de Cultura Técnico Superior Licenciatura 2 a) 1 c) 3

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Realização/apoio e gestão de iniciativas, atividades e projetos na área cultural e desportiva

Gestão do programa de apoio às associações culturais, recreativas e desportivas do concelho

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico de Psicologia Técnico Superior 1 c) 1 c) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Avaliação, acompanhamento e/ou intervenção psicológica/psicopedagógica a alunos do 1.º ciclo

Intervenção em situações de psicoemergência

Elaboração, implementação e manutenção de projetos, medidas, estratégias e planos de ação

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Licenciatura e 
Especialização em 

Ciências Documentais 
- Opção Biblioteca

Apoio à dinamização da Estação Arqueológica do Cabeço do Vouga e dos outros equipamentos 
culturais do concelho

Licenciatura Psicologia 
(Espec. Consulta 

psicológica e 
psicoterapia)



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Marketing Técnico Superior 1 c) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Apoio no planeamento e  elaboração de planos de marketing e comunicação empresarial

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico  de Animação Técnico Superior Licenciatura 1 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA 1 c)

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Colaboração na dinamização de atividades em contexto da Rede de Bibliotecas Escolares de Águeda

Acompanhar/colaborar com o desenvolvimento de projetos, iniciativas e eventos da BMMA

Planeamento, conceção e dinamização das atividades de promoção da leitura da BMMA

Desenvolver projetos de animação cultural nas mais diversas áreas de atuação do município

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico de Secretariado Técnico Superior Licenciatura 1 a) 1 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Apoiar o Chefe de Divisão na Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoiar o Chefe de Divisão com as várias CO's

Organizar e distribuir tarefas aos serviços de acordo com as definições superiores

Garantir o apoio administrativo à Divisão

Efetuar registos de trabalhos efetuados na Divisão

Monitorização e controlo de prazos

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Atendimento e informação aos utentes da Incubadora de Empresas no âmbito do marketing e 
estratégia empresarial

Elaboração e implementação de planos de marketing para a Incubadora de Empresas e Gabinete de 
Apoio ao Empresário.



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Superior de Desporto Técnico Superior Licenciatura 1 a) 1 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Apoiar a implementação de eventos de natureza desportiva

Proceder à elaboração, implementação e dinamização da carta Desportiva do Concelho de Águeda

Ser responsável pela direção técnica das Piscinas Municipais de Águeda

Proceder ao acompanhamento e controlo da utilização dos equipamentos desportivos existentes no concelho

Proceder ao acompanhamento dos Programa de Apoio destinados ao desporto

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico Superior Técnico Superior Licenciatura 2 a) 1 b) 3

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colabora com a CO Planear e controlar gestão da Câmara

Assistente Técnico - Biblioteca Coordenador Técnico 1 a) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Conservação e tratamento documental do Catálogo Coletivo de Bibliotecas de Águeda

Atendimento aos munícipes da BMMA

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Desenvolver, potenciar e acompanhar projetos implementados ao nível desportivo para o concelho de 
Águeda

Desenvolver projetos de desporto escolar e para populações com necessidades educativas especiais ou 
com limitações físicas

 Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas 
qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Chefe de Serviços  de Administração Escolar Coordenador Técnico 3 a) 1 a) 4

Dirigir e orientar o pessoal afeto ao serviço administrativo no exercício diário das suas tarefas

Exercer todas as competências delegadas pela direção executiva

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das qualificações

Nadador Salvador – Piscinas Municipais Assistente Técnico 2 b) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Apoiar a implementação de eventos de natureza desportiva

Atendimento e informação aos utentes no âmbito das Piscinas Municipais

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico de Educação Assistente Técnico 2 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Acompanhar a elaboração/monitorização da carta educativa para o Concelho de Águeda

Preparação e acompanhamento do ano letivo

Acompanhamento do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo

Acompanhamento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º ciclo

Acompanhamento do plano de transportes escolares

Acompanhamento na gestão do pessoal não docente (1.º Ciclo e CAF) da autarquia

Conferência de valores e elaboração de mapas de controlo financeiro

Gestão das solicitações dos estabelecimentos de educação

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Propor as medidas tendentes à modernização e eficiência e eficácia dos serviços de apoio 
administrativo

Preparar e submeter a despacho do órgão executivo da escola ou do agrupamento de escolas todos os 
assuntos respeitantes ao funcionamento da escola

Assegurar  a elaboração do projeto de orçamento, de acordo com as linhas traçadas pela direção 
executiva

Coordenar, de acordo com as orientações do conselho administrativo, a elaboração do relatório de 
conta de gerência

Curso de Nadador 
Salvador

Informar, prevenir, socorrer e prestar suporte básico de vida em qualquer circunstância nas piscinas e 
outros locais onde ocorram práticas aquáticas com obrigatoriedade de vigilância.



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Assistente Técnico - Biblioteca Assistente Técnico 3 a) 3

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Dinamizar cultura, desporto e lazer

Conservação e tratamento documental do Catálogo Coletivo de Bibliotecas de Águeda

Realização/apoio e gestão de iniciativas, atividades e projetos

Acompanhar/colaborar com o desenvolvimento de projetos, iniciativas e eventos

Gestão e monitorização de contratos (Transportes)

Atendimento aos munícipes

Gestão dos equipamentos culturais

Gestão do Plano de Atividades

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Assistente Técnico - Biblioteca Assistente Técnico 2 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Conservação e tratamento documental do Catálogo Coletivo de Bibliotecas de Águeda

Atendimento aos munícipes

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das qualificações

Técnico –  Animação Cultural Assistente Técnico 1 a) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Colaboração na dinamização de atividades em contexto da Rede de Bibliotecas Escolares de Águeda

Acompanhar/colaborar com o desenvolvimento de projetos, iniciativas e eventos da BMMA

Planeamento, conceção e dinamização das atividades de promoção da leitura da BMMA

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Curso de BAD 
(Biblioteca Arquivo e 

Documentação)



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico  de Cultura Assistente Técnico 1 a) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Realização/apoio e gestão de iniciativas, atividades e projetos na área cultural e desportiva

Gestão do programa de apoio às associações culturais, recreativas e desportivas do concelho

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico - Natação Assistente Técnico 2 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Apoiar a implementação de eventos de natureza desportiva

Atendimento e informação aos utentes no âmbito das Piscinas Municipais

Ensino de natação e/ou atividades desportivas

Implementação do dossier didático/pedagógico das Escolas de Natação

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Apoio Administrativo - Serviços Gerais - Piscinas Municipais Assistente Técnico 2 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Atendimento e informação aos utentes no âmbito das Piscinas Municipais

Apoio Administrativo ao Diretor Técnico

Gestão de acessos e cobrança de mensalidades no âmbito das Piscinas Municipais

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Apoio Administrativo e Secretariado Agrupamentos de Escolas Assistente Técnico 30 a) 1 a) 33
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais 2 b)

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões da comunidade escolar

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Garantir o apoio administrativo ao estabelecimento escolar

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das qualificações

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão da 
Câmara



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Assistente de Ação Educativa Assistente Técnico 7 a) 1 a) 8

Exercer tarefas de apoio à atividade docente de âmbito curricular e de enriquecimento do currículo

Cooperar com os serviços especializados de apoio sócio-educativo

Prestar apoio específico a crianças e jovens portadores de deficiência

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Encarregado de Pessoal Auxiliar Encarregado Operacional 5 a) 5

Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho do pessoal auxiliar de ação educativa

Colaborar com os órgãos de administração e gestão na distribuição de serviço por aquele pessoal

Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo soluções

Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento

Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários, etc.

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Assistente Operacional - Serviços Gerais - Piscinas Municipais Assistente Operacional 1 a) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Atendimento e informação aos utentes no âmbito das Piscinas Municipais

Gestão de acessos e cobrança de mensalidades no âmbito das Piscinas Municipais

Apoio na Limpeza e manutenção das Instalações Desportivas

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Desenvolvimento do projeto educativo da escola, o exercício de funções de apoio a alunos, docentes e 
encarregados de educação entre e durante as atividades letivas, assegurando uma estreita colaboração 
no processo educativo

Participar em ações que visem o desenvolvimento pessoal e cívico de crianças e jovens e favoreçam um 
crescimento saudável

Exercer tarefas de enquadramento e acompanhamento de crianças e jovens, nomeadamente no 
âmbito da animação sócio-educativa e de apoio à família

Colaborar no despiste de situações de risco social, internas e externas, que ponham em causa o bem-
estar de crianças e jovens e da escola

Requisitar ao armazém e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros e de uso corrente nas 
aulas



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Desenvolvimento Local (DV-DL)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Assistente Operacional - Operador de máquinas - Piscinas Municipais Assistente Operacional 2 a) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Execução de intervenções/manutenção nas Piscinas Municipais

Realizar um serviço de vigilância e de segurança dos utentes nas Piscinas Municipais

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Cozinheiro Assistente Operacional 15 a) 15

Confecionar e servir as refeições e outros alimentos

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Auxiliar de ação educativa Assistente Operacional 128 a) 24 a) 152

Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola

Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar

Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações

Receber e transmitir mensagens

Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação

Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da reprografia

Efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos serviços

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 225 44 269

Compete organizar e coordenar os trabalhos na cozinha, refeitório ou bufete, tarefas cometidas à 
função de cozinheiro

Prestar as informações necessárias para a aquisição de géneros e controlar os bens consumidos 
diariamente

Assegurar a limpeza e arrumação das instalações equipamentos e utensílios de cozinha, do refeitório e 
do bufete, bem como a sua conservação

Compete participar com os docentes no acompanhamento das crianças e dos jovens durante o período 
de funcionamento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente educativo

Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores da escola e controlar entradas e 
saídas da escola

Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do 
material ao desenvolvimento do processo educativo

Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar 
a criança ou o aluno a unidades de prestação de cuidados de saúde

 Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a limpeza e manutenção 
do mesmo e efetuando pequenas reparações ou comunicando as avarias verificadas

Exercer, quando necessário, tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcionamento de 
laboratórios e bibliotecas escolares.



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Modernização Administrativa, Qualidade, Auditoria, Financiamentos e Parcerias (DV-MAF)

Chefe Divisão Modernização Administrativa, Qualidade, Auditoria, Financiamentos e Parcerias: Chefe de Divisão Licenciatura 1 d) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colabora com a CO Gerir relação com entidades externas

Preparação de documentação para apresentação de candidaturas a financiamentos nacionais

Gestão/monitorização de candidaturas aprovadas

Gestão financeira de candidaturas

Gestão de parcerias europeias

Promover e emitir parecer sob propostas de regulamentos e normas de procedimentos internos

Diagnosticar as necessidades de formação adequadas ao processo de desmaterialização processual

Colaborar na elaboração do plano de atividades, orçamento e relatório de atividades da Câmara

Proceder à avaliação do desempenho dos funcionários nos termos da legislação em vigor

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Coordenar e controlar a apresentação de candidaturas a financiamentos e contratos programa, bem 
como qualquer tipo de projeto extraordinário

Procura de Parceiros e preparação de documentação para apresentação de candidaturas a Redes 
Europeias

Representação do Município em redes de cooperação e em Entidades Externas (por Despacho 
superior)

Estudar e propor medidas que contribuam para o melhor funcionamento, para o aumento da eficácia e 
da funcionalidade dos serviços municipais

Colaborar nos estudos e propor os procedimentos tendentes à desmaterialização dos processos 
internos dos diversos setores

Garantir a realização de auditorias no âmbito do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 
conexas



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Modernização Administrativa, Qualidade, Auditoria, Financiamentos e Parcerias (DV-MAF)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Responsável do Sistema de Gestão (Qualidade e Segurança da Informação) Técnico Superior Licenciatura 1 a) 1
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Assegurar Melhoria Contínua
Responsável pela Gestão dos Sistemas de Gestão (Qualidade e Segurança da Informação)
Membro do Grupo Coordenador do Sistema de Gestão
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Divulgar a Política do SG

Gerir todos os documentos do SG (inclui elaboração, verificação e revisão)
Realizar o Balanço anual e Revisão do SG e respetivo relatório
Preparação e realização de auditorias internas

Monitorização e controlo dos processos

Divulgar conceitos e práticas de melhoria dos serviços
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações
Técnico Superior Técnico Superior 1 a) 1
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Colaborar no controlo, monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Apoio à CO Assegurar Melhoria Contínua
Colaborar na divulgação da Política do SG
Colaborar na realização do Balanço anual e Revisão do SG e respetivo relatório
Colaborar na preparação e realização de auditorias internas

Colaborar na organização dos processos físicos de financiamento
Garantir o apoio administrativo à DV-MAF e à UT-SIG
Dar apoio à gestão de candidaturas a financiamentos
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Apoiar o executivo na definição dos objetivos e indicadores do SG, sua concretização e 
acompanhamento

Preparação, coordenação e realização de auditorias no âmbito do plano de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas

Dinamizar a audição regular das necessidades e satisfação dos cidadãos/entidades, analisar, tratar e 
divulgar os respetivos resultados
Impulsionar a correção de procedimentos não conformes com os modelos institucionalizados nos 
serviços, de forma a evitar discrepâncias e tratamento diferenciado em matérias substancialmente 
iguais ou equivalentes

Licenciatura
Gestão Pública e 
Autárquica
Economia

Realização do inquérito de audição das necessidades e satisfação dos cidadãos/entidades, análise e 
tratamento dos resultados



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Modernização Administrativa, Qualidade, Auditoria, Financiamentos e Parcerias (DV-MAF)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Superior Técnico Superior Licenciatura 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Coordenar e controlar a apresentação de candidaturas a financiamentos e contratos programa

Preparação de documentação para apresentação de candidaturas a Redes Europeias

Preparação de documentação para apresentação de candidaturas a financiamentos nacionais

Gestão/monitorização de candidaturas aprovadas

Gestão financeira de candidaturas

Gestão de parcerias europeias

Representação do Município em redes de cooperação de acordo com as instruções superiores

Colaborar na organização dos processos físicos de financiamento

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Assistente Técnico-Administrativo Coordenador Técnico 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Apoio à CO Assegurar Melhoria Contínua

Colaborar na organização dos processos físicos de financiamento

Garantir o apoio administrativo

Dar apoio à gestão de candidaturas a financiamentos

Atendimento telefónico

Realização do processo de audição regular das necessidades e satisfação dos cidadãos/entidades

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Modernização Administrativa, Qualidade, Auditoria, Financiamentos e Parcerias (DV-MAF)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Aferidor de Pesos e Medidas Assistente Técnico 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Gestão dos EMM (registo, identificação, verificação e análise de resultados)

Monitorizar cobranças do serviço de Metrologia efetuado

Regular e afinar instrumentos de precisão mecânicos, elétricos ou óticos

Elaborar relatório mensal

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 5 1 6

Prestar Serviços de Metrologia (verificação/ensaio de instrumentos de pesagem e contadores de 
tempo e registo)



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Unidade Técnica de Sistemas de Informação Geográfica (UT-SIG)

Responsável Unidade Técnica Sistemas de Informação Geográfica (SIG) Chefe de Unidade Técnica Licenciatura 1 d) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Gerir SIG

Elaboração, implementação e manutenção de projetos/estudos, medidas, estratégias e planos de ação

Gestão de projetos, intervenções e estratégias

Coordenar/gerir a prestação de serviços de assessoria e apoio

Coordenar a disponibilização e divulgação interna e externa de Informação Geográfica

Coordenar o acompanhamento, gestão e monitorização dos serviços disponibilizados

Promover a atualização da Informação Geográfica

Gestão de base de dados e de IDE – Infraestrutura de Dados Espaciais de Águeda

Definir a estruturação da IG na autarquia (1º nível)

Proceder à avaliação do desempenho dos funcionários

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Coordenar a aquisição, edição e integração de informação geográfica para armazenar em base de 
dados



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Unidade Técnica de Sistemas de Informação Geográfica (UT-SIG)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) Técnico Superior Licenciatura 2 a) 2
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Colaborar com a CO Gerir SIG
Prestar serviços de assessoria e apoio
Estruturação de IG (1.º nível)

Preparar a informação geográfica para integração em base de dados
Editar/gerir e atualizar a Informação Geográfica
Elaboração de metadados
Aquisição de dados em campo
Atualização cartográfica
Toponímia (rede viária + lugares)
Endereçamento (atribuição de endereços)
Gestão do Geocaching
Levantamento e edição de infraestruturas municipais
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações
Técnico de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) Coordenador Técnico 1 a) 1
Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais
Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA
Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão
Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Colaborar com a CO Gerir SIG
Prestar serviços de assessoria e apoio
Estruturação de IG (1.º nível)

Preparar a informação geográfica para integração em base de dados
Editar/gerir e atualizar a Informação Geográfica
Aquisição de dados em campo
Levantamento e edição de infraestruturas municipais
Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Colaborar na elaboração, implementação e manutenção de projetos/estudos, medidas, estratégias e 
planos de ação

Colaborar na elaboração, implementação e manutenção de projetos/estudos, medidas, estratégias e 
planos de ação



Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Unidade Técnica de Sistemas de Informação Geográfica (UT-SIG)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) Assistente Técnico 3 a) 3

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Gerir SIG

Prestar serviços de assessoria e apoio

Estruturação de IG (1.º nível)

Preparar a informação geográfica para integração em base de dados

Editar/gerir e atualizar a Informação Geográfica

Elaboração de metadados

Aquisição de dados em campo

Atualização cartográfica

Toponímia (rede viária + lugares)

Endereçamento (atribuição de endereços)

Levantamento e edição de infraestruturas municipais

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 7 0 7

Colaborar na elaboração, implementação e manutenção de projetos/estudos, medidas, estratégias e 
planos de ação



Atribuições/Competências/Actividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DV-AS)
Chefe Divisão de Ambiente e Sustentabilidade Chefe de Divisão Licenciatura 1 d) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos
Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos
Gerir Preservar ambiente
Promover desenvolvimento económico
Colaborar com a CO Promover o Concelho
Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais
Colaborar com a CO Contribuir para a saúde pública
Programar e preparar eventos locais/nacionais e internacionais
Acompanhar os projetos/estudos desenvolvidos no âmbito das competências da divisão
Gestão de projetos, intervenções e estratégias

Colaborar na elaboração do plano de atividades, orçamento e relatório de atividades da Câmara

Proceder à avaliação do desempenho dos funcionários nos termos da legislação em vigor

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico Superior Turismo Técnico Superior Licenciatura 1 a) 2 c) 3

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Promover e elaborar um plano de ação/desenvolvimento para o Turismo de Águeda

Programar e preparar eventos locais/nacionais e internacionais

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das  qualificações

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Gestão da manutenção de infraestruturas associadas ao turismo (percursos pedestres, percursos 
turístico-religiosos, parques e outros)

Elaboração e gestão de procedimentos para conceção/cedência de exploração de infraestruturas 
municipais, na área do turismo

Recolha e tratamento de informação para divulgação turística (turístico, eventos desportivos, culturais, 
gastronomia, entre outros)



Atribuições/Competências/Actividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DV-AS)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico Superior Técnico Superior Licenciatura 1 a) 1 c) 2

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Acompanhamento de IGT (Instrumentos de Gestão Territorial)

Promover/acompanhar a elaboração de estudos no âmbito da divisão

Promover e colaborar na elaboração de um plano de ação/desenvolvimento para o Turismo de Águeda

Promover a implementação de candidaturas no âmbito das competências da divisão 

Desenvolver e acompanhar ações de conservação, preservação e valorização da biodiversidade

Realização/apoio e gestão de iniciativas, atividades e projetos no âmbito da divisão

Programar e preparar eventos locais/nacionais e internacionais

Acompanhamento de parcerias nacionais e internacionais na área do ambiente e sustentabilidade

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Técnico Superior (gestão pública e autárquica) Técnico Superior Licenciatura 1 a) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Planear e controlar gestão da Câmara

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Colaborar na elaboração/análise de estudos de impacte ambiental e energéticos

Acompanhar iniciativas/projetos relacionados com a componente de desenvolvimento sustentável 
(incluindo turismo)

Acompanhamento e emissão de pareceres no âmbito de consultorias em matéria de gestão pública e 
autárquica

Acompanhar e participar na organização de projetos e ou processos de candidatura a financiamentos, 
funções de secretariado



Atribuições/Competências/Actividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DV-AS)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Técnico de Eficiência Energética Assistente Técnico 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais

Execução de trabalhos diversos no âmbito da eficiência energética

Reparação de equipamento elétrico e eletrónico 

Apoio técnico a iniciativas e ações de Desenvolvimento sustentável

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Auxiliar Administrativo Assistente Operacional 1 a) 1

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Coadjuvar na implementação de ações, tarefas e atividades no âmbito da divisão

Atendimento e informação aos utentes do Posto de Turismo de Águeda

Apoiar a organização e realização de outros eventos e iniciativas promovidas pela divisão

Apoio na Limpeza, arrumação, manutenção e boa utilização do Posto de Turismo de Águeda

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

Execução/conservação de redes de abastecimento (energia elétrica, redes de dados e voz, circuitos de 
televisão e vídeo)

Acompanhamento e ou instalação de equipamentos de medição de consumos energéticos com vista à 
monitorização e gestão sustentável de recursos

Elaboração, registo e documentação do número de visitantes e atendimentos realizados no Posto de 
Turismo de Águeda



Atribuições/Competências/Actividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL
n.º OBS. n.º OBS.

Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DV-AS)

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional

Nº Postos Trabalho 
Ocupados

Nº Postos Trabalho 
Vagos

Assistente Operacional Assistente Operacional 1 a) 1

Organizar os serviços de acordo com as orientações e objetivos definidos pelos órgãos municipais

Cumprir os procedimentos definidos na legislação ou regulamentos aplicáveis e na CMA

Cumprir as disposições do Manual do Sistema de Gestão (SG) e respetivos Procedimentos de Gestão

Propor medidas de correção e de melhoria do serviço prestado

Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos

Monitorização e medição de indicadores de desempenho dos processos

Colaborar com a CO Construir e manter infraestruturas municipais

Execução de trabalhos diversos no âmbito da eficiência energética

Reparação de equipamento elétrico e eletrónico 

Apoio operacional a iniciativas e ações de Desenvolvimento sustentável

Quaisquer outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas qualificações

TOTAL 6 4 10

Legenda:

a) Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado

b) Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo

c) Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Incerto

d) Comissão de Serviço

e) Outro

Execução/conservação de redes de abastecimento (energia elétrica, redes de dados e voz, circuitos de 
televisão e vídeo)

Acompanhamento e ou instalação de equipamentos de medição de consumos energéticos com vista à 
monitorização e gestão sustentável de recursos



Atribuições/Competências/Actividades Cargo/Carreira/Categoria
Nº Postos Trabalho 

TOTAL

n.º OBS.
Trabalhadores em Regime de Cedência de Interesse Público

Engenheiro Civil Municipal Técnico superior 1 1

Engenheiro Civil Técnico superior 2 2

Engenheiro do Ambiente Técnico superior 1 1

TOTAL 4 4

Administrativo Assistente Técnico 1 1

TOTAL 1 1

Operador EETD Assistente Operacional 1 1

Canalizador Assistente Operacional 7 7

Leitor de Consumos Assistente Operacional 2 2

Mecânico Assistente Operacional 1 1

Limpa Coletores Assistente Operacional 1 1

Pedreiro Assistente Operacional 1 1

Motorista de Pesados Assistente Operacional 1 1

Condutor de Maquinas Pesadas e Veículos Especiais Assistente Operacional 1 1

Montador Eletricista Assistente Operacional 1 1

TOTAL 16 16
TOTAL GERAL 21 21

Área de Formação 
Académica e /ou 

Profissional



Atribuições/Competências/Actividades Cargo/Carreira/Categoria TOTAL

n.º OBS. n.º OBS.

Eleitos Locais Presidente 1 e) 1

Vereadores 4 e) 4

Membros dos Gabinetes de Apoio Pessoal Chefe de Gabinete 1 e) 1

Adjunto 1 e) 1

Técnico Superior 1 a) 1

Secretárias 2 e) 2

Dirigentes Chefias de Divisão Municipais 9 d) 9

Chefias de Unidades Técnicas 2 d) 2

TOTAL 21 21

Técnico Superior Técnico Superior 64 a) 11 a) 75

1 b) 1

1 c) 8 c) 9

TOTAL 65 20 85

Assistente Técnico Coordenador Técnico 19 a) 1 a) 20

Assistente Técnico Assistente Técnico 71 a) 6 a) 77

4 b) 4

Técnico de Informática Técnico de Informática 4 a) 4

2 c) 2

Fiscal municipal Fiscal Municipal 4 a) 4

TOTAL 98 13 111

Assistente Operacional Encarregado Operacional 10 a) 10

Assistente Operacional Assistente Operacional 227 a) 32 a) 259

15 b) 15

1 c) 1

Assistente Operacional Fiscal de Leituras e Cobranças 1 a) 1

TOTAL 239 47 286

TOTAL GERAL 423 80 503
Legenda:

a) Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado

b) Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo

c) Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Incerto

d) Comissão de Serviço

e) Outro

Nº de Postos 
de Trabalho 
Ocupados

Nº de  Postos 
de Trabalho 

Vagos
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ANEXO 5 
 

Reservas de lotes da 2ª fase  
do Parque Empresarial do Casarão 
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LOTE EMPRESA ESTADO 
59 Livre 
60 Livre 

61 e 62 CONNEPAR Reservado 
63 ORO FREDDO Reservado 

64 a 67 ABCOTT Reservado 
68 RAIZ SPECIALITY COFFEES Reservado 

69 a 75 FALMA VERDE Reservado 
76 e 77 Livre 
78 a 86 Ciclo-Fapril Reservado 

87 Flagworld Reservado 
88 e 89 Livres 

90 Rent and Go Reservado 
91 POTIRA Reservado 
92 Livre 

93 a 95 RIMMA Reservado 
96 RAIL BRASIL Reservado 

97 e 98-A a 98-E BONAMI Reservado 
99 Sakthi Portugal SP21 Comprometido 

100 Posto de Corte 
101 a 112 Livre 
113 a 118 Aguesport Reservado 
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MINUTA DA ATA DA REUNIÃO NÚMERO 8/16 DO EXECUTIVO

REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016

---------Aos trinta dias do mês de Setembro de dois mil e dezasseis, realizou-se uma

reunião  da  Câmara  Municipal,  sob  a  presidência  de  GIL  NADAIS  RESENDE

FONSECA,  e  com  a  presença  dos  Srs.  Vereadores,   JORGE  HENRIQUE

FERNANDES DE ALMEIDA,  ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA,  LUIS MIGUEL

MARQUES VIDAL OLIVEIRA,   JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e   EDSON

CARLOS VIEGAS SANTOS.-----------------------------------------------------------------------------

---------Esteve presente para a secretariar, ANA ISABEL SERRANO DA SILVA.----------

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

reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------  FALTAS  – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela Srª.

Vereadora  MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO. ---------------------------------------------

----------OBRAS PARTICULARES  --------------------------------------------------------------------

----------RECONHECIMENTO  DE  INTERESSE  PUBLICO (CICLO  FAPRIL  -

INDUSTRIAS METALURGICAS S.A.) - PROPOSTA 541/16 ----------------------------------

---------Analisada a proposta que foi pressente, a Câmara, com base nas alíneas a), c)

e d) do artigo 17º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (publicado pelo Aviso nº

3341/2012, Diário da Republica 2ª Série, nº 44, de 1 de março de 2012) considerou

que a instalação de uma unidade de transformação de alumínio para componentes

para  a  setor  automóvel  que  a  empresa  Ciclo-Fapril  Metal  Works  (Ciclo  Fapril  –

Indústrias  Metalúrgicas,  S.A.),  pretende  levar  a  efeito  no  Parque  Empresarial  do

Casarão, reúne condições para ser reconhecida de interesse publico, para cujo fim dá

desde já o seu parecer favorável, uma vez que o investimento cumpre as condições

previstas na legislação mencionada, mormente: --------------------------------------------------

----------1  –  Implica  um  investimento  de  cerca  de  5.000.000,00€,  o  que  atinge  o

previsto na alínea d) do referido artigo;---------------------------------------------------------------

----------2  –  Cria  cerca  de  40  postos  de  trabalho  diretos,  número  significativo  e

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

referido na alínea c) do referido artigo.---------------------------------------------------------------

---------Tendo em vista o referido e os superiores interesses do município, a Câmara

deliberou,  por unanimidade, nos termos na alínea ccc) do n.º  1 do artigo 33.º  do

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocar à aprovação da Assembleia

1



Municipal  o  reconhecimento  do  Interesse  Publico  da  Iniciativa,  de  acordo  com o

previsto no artigo 17.º do Regulamento do PDM.--------------------------------------------------

---------Por  último o  Executivo  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  e  assinar  esta

Minuta, nos termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------

2
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Anexo 2 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome AGUESPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA 

Morada RUA ZI NASCENTE/POENTE 197 – 3754-900 BARRÔ 

Telefone 234690220 Fax  E-mail WILSONGAIO@AGUESPORT
.COM 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão  Arquivo  Data  

NIF 502163801  

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Nome da Empresa AGUESPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA 

NIF 502163801 Capital Social 100.000 EUR -CAPITAL PROPRIO FINAL 2015 3.600.663 EUR 

Forma Jurídica 

Empresa Individual – Empresário em Nome Individual   

Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada (E.I.R.L.)  

Sociedade Unipessoal por Quotas x 

Sociedade Civil sob Forma Comercial  

Sociedade por Quotas  

Sociedade Anónima  

Sociedade em Comandita  

Sociedade em Nome Coletivo  

Cooperativas  

Sede Social BARRÔ 

Telefone 234.690.310 Fax 234.690.319 E-mail WILSONGAIO@AGUESPORT.CO
M 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE/EMPRESA 

CAE DIVERSOS 

Tipologia Industrial 

Tipo 1   

N.º de Trabalhadores 60 COLABORADORES Tipo 2  

Volume de Negócios (€) 25.000.000,00 EUR  Tipo 3  

Principais Produtos 

ACESSÓRIOS BICICLETAS, BICICLETAS, PNEUS DE AUTOMOVEL, SERVIÇOS DE PINTURA 

Exportação 
Sim – Principais Mercados ESPANHA E FRANÇA 

Não   

Localização 
Espaço Industrial do Concelho X Qual BARRÔ 

Outra  Qual  

4. PROJETO A DESENVOLVER NO PEC 

Tipo de Atividade 

Indústria X Descrição 
 

Comércio X 

Serviços X 

Armazenagem X 

Logística X 

Volume de Capital a Investir   

Novos postos de trabalho 

5 a 10 trabalhadores  Prazo de criação 18 MESES 

10 a 25 trabalhadores X Qualificados  Homens  Mulheres  

mais de 25 trabalhadores  Não qualificados  Homens  Mulheres  

Produtos 
Descrição 
ACESSÓRIOS DE BICICLETAS 
BICICLETAS, PNEUS AUTOMOVEL, PINTURA 
 
 Novos Mercados de Exportação 
 

5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES (facultativo) 

PRETENDE-SE COM O PROJECTO INSTALAR NO PEC AS EMPRESAS AGUESPORT, INCYCLES E CODIGO EXACTO 
DESTE MODO GOSTARIAMOS QUE A PRESENTE CANDIDATURA E POR CONSEGUINTE O CONTRATO PROMESSA PREVISSE A POSSIBILIDADE DE, NUMA OPTICA DE GRUPO, PERMITIR A 
MUDANÇA DO PROMITENTE COMPRADOR DE ACORDO COM O QUE NO MOMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO SE ENTENDER MAIS BENÉFICO 

6. LOTE (S) A ADQUIRIR / CONSTITUIR DIREITO DE SUPERFÍCIE 

Número (s) 114, 115, 116, 117, 118, 119 LOTES PARA ADQUIRIR 

Nota: No caso de se tratar de pessoa em nome individual, preencher apenas os campos 1, 4 e 6. No caso de empresas, preencher os campos 2, 3, 4 e 6. 

Data           _14__/__10____/___16_______   Assinatura       ___________________________________________________________________________________________ 
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