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1 INTRODUÇÃO 

O presente Relatório – Relatório Ambiental final – constitui a 4ª Fase do processo de Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão 

do Plano Diretor Municipal de Cantanhede. 

Os Instrumentos de Gestão Territorial estão sujeitos ao regime de Avaliação Ambiental Estratégica, definido pelo Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de junho, de acordo com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua redação atual. 

De acordo o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, “a avaliação ambiental de planos e programas pode ser entendida como um 

processo integrado no procedimento de tomada de decisão, que se destina a incorporar uma série de valores ambientais nessa 

mesma decisão.” 

A Avaliação Ambiental Estratégica é um processo onde um conjunto de procedimentos é encadeado, devendo decorrer em paralelo 

com a elaboração do próprio Plano, desempenhando desta forma o seu papel de facilitador da decisão e de integração das 

questões ambientais e de sustentabilidade. 

O objetivo da elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica de Planos é fornecer dados, informação aos responsáveis pela 

elaboração do Plano, facilitando o processo de planeamento do mesmo. Através desta avaliação pretende-se produzir um Plano 

melhor, onde sejam integradas as dimensões Ambiente e Sustentabilidade, contribuindo para a melhoria das práticas de Gestão 

Territorial. 

Nos pontos 2 a 5 do presente documento é feita uma síntese relativamente à fase anterior do processo de Avaliação Ambiental 

Estratégica da Revisão PDM de Cantanhede. 
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2 OBJETIVOS E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

O objetivo da elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede é fornecer 

dados, informação aos responsáveis pela elaboração do Plano, facilitando o processo de planeamento do mesmo. Através desta 

avaliação pretende-se produzir um Plano melhor, onde sejam integradas as dimensões Ambiente e Sustentabilidade, contribuindo 

para a melhoria das práticas de Gestão Territorial. 

A Avaliação Ambiental Estratégica deve ser um processo articulado com o processo de elaboração do Plano, nas suas diferentes 

fases, de modo a poder desempenhar o seu principal objetivo, garantir que os efeitos ambientais das soluções adotadas no 

Plano são tomados em consideração durante a sua elaboração, assegurando uma abordagem estratégica da ação de 

planeamento. 

O Plano Diretor Municipal de Cantanhede teve a sua 1ª publicação em novembro de 1994, tendo sido sujeito a quatro alterações, 

tendo a última decorrido em fevereiro de 2013. Atendendo à legislação em vigor, será possível “identificar, descrever e avaliar 

eventuais efeitos significativos no ambiente resultante da aplicação do plano”, e, sempre que possível, formular “alternativas 

razoáveis” bem como a adoção de “soluções inovadoras mais eficazes e sustentáveis”, e desta forma desempenhar o objetivo da 

Avaliação Ambiental Estratégica. 

A metodologia desenvolvida para a Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede tem por 

base o “Guia de Boas Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica” [18] e “Guia da Avaliação Ambiental dos Planos Municipa is 

de Ordenamento do Território” [10]. 

O esquema da Figura 1 apresenta as várias fases do processo de Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Cantanhede, onde se destacam 3 Fases: 

 

Figura 1| Faseamento do processo de Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Cantanhede. 

2.1 FASE 2 | RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR 

Esta fase de trabalho tem como objetivo a produção do Relatório Ambiental preliminar que acompanha o projeto de Plano para 

efeitos de apreciação em sede da Comissão da Acompanhamento. 

Tendo em conta que já foi elaborada a primeira fase do procedimento de AAE relativo á definição do âmbito e alcance, sobre o qual 

foram emitidos pareceres pelas Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE), a presente Fase de trabalho 

inicia-se com a apreciação e incorporação das respostas ao mesmo em sede do Relatório Ambiental preliminar. 

FASE 2
• Produção do Relatório Ambiental preliminar que acompanha o projeto de Plano

FASE 3

• Produção do Relatório Ambiental final que incorpora as sugestões/alterações das ERAE

• Produção do Resumo Não Técnico

FASE 4

• Produção do Relatório Ambiental Final que acompanha a Versão Final de Plano

• Produção da Declaração Ambiental
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O objetivo desta Fase é partir da análise das opções de ordenamento desenvolvidos em sede da Revisão do PDM de Cantanhede, 

relativamente aos Fatores Críticos para a Decisão já definidos e respetivas dimensões de análise/indicadores, analisar as 

oportunidades e riscos em termos ambientais e de sustentabilidade, relativamente ao cenário de desenvolvimento e de 

ordenamento estratégico. 

Para cada Fator Crítico de Decisão será efetuada uma análise de tendência dos mesmos na área de intervenção, de acordo com os 

indicadores definidos, para o cenário de desenvolvimento e de ordenamento. Será efetuada uma análise das oportunidades e riscos 

das opções de ordenamento do Plano relativamente aos Fatores Críticos para a Decisão definidos. Este exercício terá o intuito de 

escolher as melhores estratégias e soluções de desenvolvimento que assegurem a sustentabilidade da área de intervenção. 

Através da informação proveniente até este momento do processo de Avaliação Ambiental Estratégica, serão desenvolvidas 

medidas de controlo de modo a prevenir, evitar e/ou reduzir os efeitos adversos que possam surgir da implementação do Plano. 

Toda a informação pertinente e recolhida até este momento será materializada no Relatório Ambiental Preliminar que será objeto de 

consulta das ERAE em sede da reunião da Comissão de Acompanhamento. 

2.2 FASE 3 | RELATÓRIO AMBIENTAL E RESUMO NÃO TÉCNICO 

Com a apresentação do Relatório Ambiental preliminar às ERAE que compõem a Comissão de Acompanhamento e decorrente dos 

seus pareceres, poderá haver necessidade de se proceder a um período de concertação, o que implicará novos ajustes ao relatório 

ambiental produzido. 

Assim, o objetivo desta fase é produzir o Relatório Ambiental que incorpora as sugestões/alterações decorrentes dos pareceres das 

ERAE. Por outro lado, nesta Fase será elaborado o Resumo Não Técnico que acompanha o Relatório Ambiental para efeitos de 

submissão destes documentos ao procedimento de Consulta Pública, que decorre em paralelo com a Discussão Pública dos 

conteúdos do Plano. 

2.3 FASE 4 | RELATÓRIO AMBIENTAL FINAL E DECLARAÇÃO AMBIENTAL 

Após o período de Consulta Pública, e decorrente da ponderação das participações dos particulares é produzido o Relatório 

Ambiental Final que acompanha a Versão Final de Plano para efeitos de aprovação em sede da Assembleia Municipal. 

É sugerido pela Direção Geral do Território que seja redigida a Declaração Ambiental, documento exigido pelo Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de junho, em momento anterior à aprovação do Plano, acompanhando a proposta de Plano e o Relatório 

Ambiental Final a submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 

Assim, aprovado o Plano e respetivo Relatório Ambiental, a Declaração Ambiental será enviada à Agência Portuguesa do Ambiente 

e posteriormente publicada na página da Internet da entidade responsável pela elaboração do Plano e ainda na página da Internet 

da Agência Portuguesa do Ambiente. 
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3 ENTIDADES COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ESPECÍFICA (ERAE) 

O processo de Revisão do PDM obriga à constituição de uma Comissão de Acompanhamento1. De acordo com a DGOTDU2, as 

Entidades com Responsabilidade Ambiental Específica (ERAE), às quais possam interessar os efeitos ambientais resultantes da 

execução do Plano, deverão integrar a Comissão de Acompanhamento de modo a que nela exerçam as competências consultivas 

em matéria de definição do âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica e elaboração do Relatório Ambiental. 

Em maio de 2009 ao abrigo do disposto no artigo 2.º e no artigo 4.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro, e no seguimento 

de comunicação da Câmara Municipal de Cantanhede, foi realizada a reunião preparatória para a constituição da Comissão de 

Acompanhamento (CA) da Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede. 

Assim, de acordo com o Despacho n.º 12106/2009 de 20 maio a Comissão de Acompanhamento para a Revisão do plano Diretor 

Municipal de Cantanhede é constituída por: 

− Administração de Região Hidrográfica do Centro, I. P.; 

− Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.; 

− Autoridade Florestal Nacional; 

− Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

− Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

− Direção -Geral de Energia e Geologia; 

− Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; 

− Direção Regional de Cultura do Centro; 

− Direção Regional da Economia do Centro; 

− Direção Regional de Educação do Centro; 

− EP — Estradas de Portugal, E. P. E.; 

− Guarda Nacional República; 

− Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P.; 

− Instituto do Desporto de Portugal, I. P.; 

− Instituto Geográfico Português; 

− Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I. P.; 

− Instituto de Infra -estruturas Rodoviárias, I. P.; 

− REFER — Rede Ferroviária Nacional, E. P. E.; 

− Turismo de Portugal, I. P.; 

− Um representante da Assembleia Municipal; 

− Um representante de cada uma das Câmara Municipais dos municípios vizinhos, se estes assim entenderem necessário, devendo a 

Câmara Municipal de Cantanhede promover a consulta aos mesmos para este efeito. 

 
1 Funcionamento regulamentado na Portaria n.º1474/2007, de 16 de novembro 
2 “Guia da Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de Ordenamento do Território“, novembro de 2008, DGOTDU e APA 
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4 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede e os seus objetivos e intenções constitui o objeto da presente Avaliação 

Ambiental Estratégica. Assim, são apresentados os principais objetivos a que este processo de Revisão pretende dar resposta: 

a) Reestruturação espacial do território municipal, atendendo às diferentes dinâmicas de povoamento, evitando a fragmentação territorial; 

b) Identificação e avaliação dos elementos estruturantes do território; 

c) Definição de critérios e mecanismos de gestão fundiária; 

d) Revisão da delimitação das classes de espaço, visando a clarificação pontual dos conceitos que estão na base da delimitação das mesmas;  

e) Compatibilização do PDM com outros instrumentos de planeamento, existentes ou em elaboração; 

f) Definição clara e adequada à presente realidade agrícola e florestal concelhia das áreas mínimas de exploração respetivas;  

g) Integração de áreas destinadas a instalações agropecuárias fora da estrutura urbana;  

h) Salvaguarda de áreas, devidamente integradas na estrutura urbana, adequadas à satisfação de carências ao nível da rede de equipamentos e 

de recreio e lazer, bem como ao nível da habitação, a custos controlados, com vista à regulação do mercado imobiliário; 

i) Redefinição da estrutura viária através da sua estruturação e hierarquização, com vista a melhorar a acessibilidade interna e externa; 

j) Integração de programas já existentes ou perspetivados, nomeadamente dos Itinerários Complementares IC1 e IC12 e de algumas variantes; 

k) Compatibilização das principais redes de infraestruturas; 

l) Proteção, valorização e promoção do Património Natural e Cultural. 

A implementação e o sucesso da estratégia delineada para o Concelho depende de várias condições que ultrapassam o âmbito 

municipal. No entanto, o papel principal cabe à Câmara Municipal, sendo preponderante quer a capacidade de iniciativa 

mobilizadora, bem como a sua capacidade para interagir e servir de interlocutor entre a Administração Central e os agentes 

económicos e sociais locais. Como tal, cabe à Câmara Municipal o papel principal no desenvolvimento dos projetos/ações, de 

seguida apresentados, a desenvolver no âmbito dos seis vetores estratégicos definidos no quadro prospetivo: 

1) Proteger e valorizar o património natural e paisagístico e a biodiversidade: 

a) Geral: 

− Promoção de ações de divulgação/ sensibilização sobre o património natural, alertando para a sua fragilidade e informando sobre 

medidas de proteção; 

− Defesa e salvaguarda de corredores naturais – “continuum naturale”, de forma a assegurar as ligações naturais entre a estrutura 

ecológica regional e local; 

− Implementação/acompanhamento das medidas/ações estabelecidas no POOC Ovar-Marinha Grande; 

− Defesa dos biótipos classificados; 

− Diversificação dos usos dos corredores naturais circundantes do povoamento marginal, ao longo dos cursos de água, de forma a ir ao 

encontro a novas solicitações no âmbito do turismo e do desporto; 

− Valorização do potencial da Vala da Veia (que percorre Mira e Cantanhede) para o fomento da atividade desportiva ao nível da região, 

através da implementação de um projeto de um campo de golfe intermunicipal de 9 buracos, podendo ser equacionada a sua extensão 

para 18 buracos; 

b) Recursos hídricos: 

− Valorização estratégica da água, através do seu planeamento e gestão integrados e da corresponsabilização dos atores; 

− Erradicação das fontes de poluição dos recursos hídricos – efluentes, fertilizantes, sistemas de drenagem desadequados, etc...; 

− Recuperação e valorização do potencial natural e paisagístico dos principais cursos de água – Ribeira de Ançã e Vala da Veia; 

c) Recursos geológicos: 

− Promoção de projetos de recuperação de áreas resultantes da extração desordenada de inertes; 

d) Reserva Ecológica Nacional (REN): 
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− Proteção das zonas de cabeceiras das linhas de água e das áreas de máxima infiltração; 

− Defesa/manutenção dos leitos de cheia e estabilidade das margens das linhas de água; 

− Salvaguarda das áreas de declive acentuado, de forma a evitar perdas de solo por erosão; 

− Valorização do potencial paisagístico das lagoas, através da implementação, na sua proximidade, de projetos no âmbito do desporto e do 

recreio e lazer; 

− Defesa da praia (preservação da bandeira azul) e valorização do seu potencial paisagístico através da promoção de ações de 

entretenimento; 

− Defesa do sistema dunar, enquanto barreira estabilizadora do arrastamento e transposição de partículas indesejáveis vindas da praia 

para o interior do concelho, e salvaguarda da sua diversidade biológica;  

e) Agricultura: 

− Promoção e defesa da agricultura em espaço clareira; 

− Promoção e criação de incentivos ao desenvolvimento de mecanismos que visem o incremento da atividade agrícola de carácter biológico; 

− Proteção dos solos com melhor capacidade agrícola, integrados ou não em Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

− Promoção e incentivo à utilização racional de água e de fertilizantes, nomeadamente nas culturas agrícolas anuais; 

− Promoção e incentivo à prática agrícola, enquanto atividade socialmente relevante e complementar do rendimento familiar, visando a 

preservação do equilíbrio ambiental do sistema concelhio; 

− Incentivo à manutenção das culturas permanentes nas zonas de declive mais acentuado, atendendo a que estas são as principais 

responsáveis pela minimização das perdas de solo por erosão; 

f) Recursos florestais: 

− Promoção do planeamento e gestão integrados dos recursos florestais, procurando a compatibilização de aspetos como a proteção, a 

produção, a gestão e a comercialização, em articulação com as atividades agrícolas; 

− Defesa das zonas integradas em perímetro florestal/ mata nacional, de forma a combater fenómenos de erosão dos solos e de 

alastramento das dunas litorais; 

− Defesa e valorização da paisagem florestal através, nomeadamente, da definição de critérios de plantação adequados às condições 

edafo-climáticas locais; 

− Implementação de programas municipais e criação de incentivos às populações com vista à manutenção e limpeza das áreas florestais, 

de forma a prevenir incêndios e respetivos danos humanos e patrimoniais; 

− Implementação de um modelo que fomente a produção de produtos florestais como madeira e resina e que salvaguarde a sua degradação. 

2) Preservar e valorizar o património cultural e os recursos culturais endógenos: 

a) Elaboração, em parceria multimunicipal, de roteiro cultural – indissociável do roteiro turístico; 

b) Promoção e valorização das tradições gastronómicas e etnográficas, a integrar em roteiro turístico; 

c) Recuperação e valorização do património coletivo como os fornos de cal e as azenhas/moinhos através da sua integração em projetos 

culturais e turísticos; 

d) Criação e recuperação de espaços/núcleos museológicos, como por exemplo o da zona da Criação, procurando integrá-los em programas 

de investigação e divulgação científica e tecnológica; 

e) Promoção de programas de divulgação do património cultural, nomeadamente, através de ações lúdico-pedagógicas; 

f) Promoção de produtos culturais inovadores associados às especificidades locais; 

g) Modernização das festas populares locais, de forma a abranger vários segmentos populacionais; 

h) Incentivo à promoção/divulgação de eventos culturais, por parte das empresas do concelho, negociada aquando da sua instalação no concelho; 

i) Criação de um gabinete cultural municipal responsável pela gestão e coordenação de eventos culturais no concelho, promovidos em 

parceria entre o município e as associações culturais e recreativas; 

j) Desenvolvimento de programas de intercâmbio cultural, no âmbito do protocolo de geminação com Alfortville. 

3) Criar uma rede de estruturas do conhecimento, do ensino, da investigação e da cultura: 

a) Implementação de um centro de investigação literária, designadamente no domínio da literatura sobre a gândara, na sequência da 

celebração do protocolo de colaboração com a Comissão de Coordenação Regional Centro, no âmbito da “Rota dos Escritores”; 
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b) Desenvolvimento de projetos de investigação, com base em parcerias estratégicas com universidades (Aveiro e Coimbra); 

c) Desenvolvimento de projetos no domínio “do conhecimento” em torno das especificidades culturais, integrando os conhecimentos 

tradicionais (com a cooperação e o apoio da população idosa), e os conhecimentos tecnológicos (com a participação da população jovem), 

com o objetivo de fomentar a sua aplicação em processos inovadores de manufatura e comercialização; 

d) Criação de um centro de formação profissional orientado para as necessidades do concelho, que funcione em interação com a Escola 

Técnica e Profissional de Cantanhede e o Beira Atlântico Parque – Parque Tecnológico e Cultural de Cantanhede; 

e) Promoção/divulgação das tecnologias de informação e comunicação junto da população; 

f) Aposta em estruturas culturais polivalentes ao nível das pequenas aglomerações; 

g) Desenvolvimento de programas/projetos de intercâmbio escolar, no âmbito do protocolo de geminação com Alfortville. 

4) Promover uma política de ordenamento do território sustentável: 

a) Aposta em planos operativos de escala intermédia (estudo de pormenor/estudo de conjunto/estudo de quarteirão/estudo urbanístico/plano 

de alinhamentos e cérceas, etc.), nomeadamente, em áreas degradadas e em áreas cuja expansão esteja programada; 

b) Conclusão de instrumentos de gestão territorial em elaboração e implementação dos já publicados; 

c) Reforço e valorização do papel da sede de concelho - a cidade de Cantanhede, como principal centro de bens e serviços de nível concelhio; 

d) Reforço e valorização dos centros urbanos de 2º nível, as vilas de Ançã, Tocha e Febres, enquanto centros de concentração de bens e 

serviços de proximidade; 

e) Qualificação e valorização do espaço urbano como elemento dominante da dinâmica social e económica, assente numa forte componente 

ambiental e cultural; 

f) Valorização dos espaços públicos das áreas de nucleação primária, enquanto reflexo da memória coletiva; 

g) Combate do despovoamento/abandono de freguesias de características mais rurais através da consolidação de serviços e bens de primeira 

necessidade, capazes de fixar a população; da criação de áreas, na transição entre o espaço urbano e o espaço rural, para a instalação de 

atividades “complementares” tais como pequenas oficinas, armazéns e atividades de transformação agroflorestal e agrícolas, e da localização de 

equipamentos desportivos, nas áreas livres do tecido urbano, reforçando desta forma alguns polos, já existentes, geradores de centralidades; 

h) Implementação de equipamentos sociais de apoio aos tempos livres da população escolar e de equipamentos de apoio à população idosa; 

i) Combate da ocupação extensiva do território e estímulo à concentração urbana, através de mecanismos como a redefinição dos conceitos de 

unidades de exploração agrícola e florestal, atendendo aos elevados custos de extensão de infraestruturas e à preservação dos recursos naturais; 

j) Criação de percursos pedonais e cicláveis de interesse local, turístico, recreativo ou desportivo; 

k) Construção de variantes aos principais centros urbanos, atendendo à minimização de impactes resultantes da sua localização, e visando a 

qualificação do atravessamento local, de forma a garantir maior segurança, nomeadamente das áreas de nucleação primária; 

l) Modernização dos eixos viários existentes; 

m) Criação de uma rede de transportes coletivos urbanos eco eficiente, visando a compatibilização de horários entre os serviços e os utilizadores; 

n) Criação de um sistema de sinalética informativa integrado. 

5) Desenvolver uma economia competitiva, inovadora e solidária 

a) Ação Social: 

− Desenvolvimento de projetos sociais integrados no projeto “Colmeia” – Banco de Recursos de Cantanhede”; 

− Aposta na formação da população residente e integração no mercado de trabalho concelhio; 

− Promoção dos associativismos locais; 

b) Turismo:  

− Elaboração de roteiro turístico, de âmbito multimunicipal, indissociável do roteiro cultural; 

− Promoção de uma “marca territorial” de qualidade, de notoriedade, integrada e de forte conectividade ambiental e cultural; 

− Apoio ao desenvolvimento do turismo em solo rural, nas suas vertentes de turismo de habitação, turismo rural, agroturismo e turismo de 

aldeia, promovendo (de preferência) a recuperação de imóveis em propriedade rurais em atividade; 

− Implementação de programas de dinamização e recuperação das pequenas aglomerações localizadas nas margens dos cursos de água 

através de projetos turísticos de “casas de aldeia”; 

− Dinamização e promoção da “Rota dos Vinhos” e da “Rota da Pedra”, enquanto roteiros turísticos de âmbito regional; 
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− Incentivo ao desenvolvimento da restauração, tendo como referência de divulgação o restaurante “Marquês de Marialva”, conhecido a 

nível nacional; 

− Divulgação regional (plano interativo com outras áreas com a mesma arquitetura – Figueira da Foz e Mira) e apoio à recuperação dos 

Palheiros da Tocha, enquanto referência de arquitetura popular regional e enquanto símbolo da praia da Tocha; 

− Promoção e divulgação do parque de campismo da praia da Tocha; 

− Promoção e divulgação de programas equestres em colaboração com o Centro Equestre de S. Caetano; 

− Implementação de um projeto de um campo de golfe 100 ha (18 buracos), com moradias afetas ao investimento, a localizar no eixo 

Febres-Pocariça; 

c) Habitação:  

− Implementação de programas/mecanismos reguladores do mercado; 

− Promoção/produção de habitação de custos controlados; 

− Apoio na recuperação do património habitacional degradado; 

− Incentivo a políticas de arrendamento; 

d) Indústria: 

− Apoio a indústrias de elevado valor acrescentado; 

− Aferição da necessidade de zonas de expansão industrial, a localizar (caso seja necessário) nas imediações das Zonas Industriais 

existentes de Murtede, Bairrada, Febres e Cantanhede; 

− Redefinição das áreas de extração das indústrias existentes e aferição de áreas de expansão necessárias, atendendo à minimização de 

impactes ambientais e à salvaguarda dos recursos naturais; 

− Aposta em parcerias estratégicas, designadamente com universidades, desenvolvendo produtos inovadores de base tecnológica; 

− Incentivo à formação dos quadros técnicos e estabelecimento de condições de fixação dos quadros técnicos superiores no concelho; 

e) Serviços e Comércio: 

− Promoção do comércio local nas áreas de nucleação primária, enquanto pólo dinamizador; 

− Sensibilização dos serviços e comércio local para a flexibilização de horários, para a prestação de serviços personalizados, como a 

entrega ao domicílio, e para a apresentação de produtos/serviços diferenciados, a preços competitivos, fazendo face à concorrência dos 

espaços comerciais localizados nos centros urbanos próximos; 

− Incentivo à produção e comercialização de produtos gastronómicos e artesanais tradicionais, com base em estratégias de mercado; 

− Aposta em estruturas polivalentes de serviços, nomeadamente ao nível das pequenas aglomerações; 

− Implementação do Beira Atlântico Parque – Parque Tecnológico e Cultural de Cantanhede, um pólo de dinamização empresarial 

concebido para albergar empresas de acentuada base tecnológica, com vista à qualificação da estrutura produtiva e ao aumento da 

competitividade empresarial. 

6) Reforçar o nível de infraestruturação e melhorar o nível de atendimento: 

a) Concentração dos sistemas de gestão, exploração e manutenção das infraestruturas urbanas num único serviço municipal – INOVA; 

b) Controle da existência de captações de água na envolvente da captação pública de Olhos de Fervença; 

c) Manutenção do processo de recolha seletiva e incentivo das empresas na adoção de processos de reciclagem no tratamento dos resíduos 

sólidos; 

d) Fiscalização do tratamento dos efluentes líquidos industriais; 

e) Desenvolvimento da Carta de Ruído, visando a prevenção e a minimização da exposição da população a níveis de ruído elevados; 

f) Instituição de mecanismos que vise a aplicação do princípio do utilizador-pagador; 

g) Integração nos sistemas multimunicipais de abastecimento de água e de saneamento do Baixo Mondego e Bairrada, e da SIMRIA, do Baixo-Vouga; 

h) Ampliação das redes de abastecimento de água e de saneamento em todo o concelho; 

i) Instalação da rede de drenagem de águas pluviais nos aglomerados urbanos, sendo prioritária a sua ampliação na cidade de Cantanhede e 

a sua construção nas vilas de Febres, Tocha e Ançã; 

j) Implementação de plano de redução e de controle de perdas de água nos edifícios e espaços públicos; 

k) Erradicação de sistemas de drenagem provisórios. 
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5 FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

A definição dos Fatores Críticos para a Decisão resulta de um processo de análise e cruzamento de 3 elementos: 

− Quadro de Referência Estratégico (QRE) que reflete as orientações políticas dos vários 

sectores em matéria de ambiente e sustentabilidade, com os quais o Plano se deve 

compatibilizar. Pretende-se estabelecer a ligação/afinidade do objeto de avaliação com os 

objetivos estratégicos definidos nos planos e programas que fazem parte do QRE. 

− Questões Estratégicas (QE) definem de forma clara os objetivos e linhas de força 

associadas ao objeto de avaliação, expressando as intenções do Plano, que serão 

posteriormente materializadas num modelo de uso, ocupação e transformação do solo. 

− Fatores da Legislação definidos no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho 

(biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, solo, água, atmosfera, fatores climáticos, bens materiais, património cultural, arquitetónico e 

arqueológico e paisagem) e outros que sejam pertinentes/relevantes, de modo a refletir o âmbito da AAE. 

Assim, neste ponto iremos relembrar os elementos que auxiliaram definição dos Fatores Críticos para a Decisão da Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Cantanhede. 

5.1 QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

Foram considerados os seguintes documentos de referência estratégica pertinentes para a avaliação, em vigor ou em elaboração, 

constituindo o Quadro de Referência Estratégico: 

− Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 (QREN) 

− Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2005-2015 (ENDS) 

− Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB) 

− Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

− Plano Nacional Água (PNA) 

− Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) 

− Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI) 3 

− Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR)3 

− Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA)3 

− Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI)3 

− Plano Regional de Ordenamento do Território Centro (PROT-Centro) 

− Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013 – Mais Centro (POR-Centro) 

− Plano Regional de Ordenamento Florestal Centro Litoral (PROF-Centro Litoral) 

− Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) 

− Plano da Bacia Hidrográfica do Vouga (PBH Vouga) 

− Plano Bacia Hidrográfica do Mondego (PBH Mondego) 

− Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (POOC Ovar-Marinha Grande) 

− Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil de Cantanhede (PMEPCC)3 

− Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Cantanhede (PMDFCI Cantanhede) 

 

3 Incluído no QRE do processo de Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Cantanhede decorrente do parecer da 3.ª e 4ª Reunião 

Plenária da Comissão de Acompanhamento. Matriz de afinidade em Anexo 2 

 

Figura 2| Elementos auxiliares para definição dos FCD 
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5.2 QUESTÕES ESTRATÉGICAS 

Para a Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede foram identificadas seis Questões Estratégicas que pretendem espelhar 

os objetivos e linhas de força para o município de Cantanhede. 

1. PROTEGER E VALORIZAR O PATRIMÓNIO NATURAL E PAISAGÍSTICO E A BIODIVERSIDADE, nomeadamente ao nível dos recursos hídricos, geológicos 

e florestais, das componentes da REN e da agricultura 

2. PRESERVAR E VALORIZAR O PATRIMÓNIO CULTURAL E OS RECURSOS CULTURAIS ENDÓGENOS, como forma de promoção concelhia e integração 

em roteiros turísticos 

3. CRIAR UMA REDE DE ESTRUTURAS DE CONHECIMENTO, ENSINO, INVESTIGAÇÃO E CULTURA 

4. REFORÇAR O PAPEL DA CIDADE E DIMINUIR AS ASSIMETRIAS TERRITORIAIS, através do reforço e valorização dos aglomerados urbanos como 

centros de bens e serviços, dinâmica social, económica, ambiental e cultural 

5. CRIAR CONDIÇÕES DE DINAMISMO ECONÓMICO, de uma forma competitiva, inovadora e solidária, por via de projetos de cariz social (formação, 

integração no mercado trabalho, promoção/produção de habitação a custos controlados), bem como ao nível de uma economia concelhia 

mais dinâmica (turismo, industria serviços e comércio 

6. REFORÇO DAS INFRAESTRUTURAS E NÍVEL DE ATENDIMENTO, nomeadamente ao nível dos sistemas de gestão das águas (abastecimento, 

drenagem e tratamento) e sistemas de gestão de resíduos 

As Questões Estratégicas identificadas para a Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede integram as dimensões 

Ambiental, Económica e Social, consideradas as dimensões base do Desenvolvimento Sustentável. 

Na Tabela 1 é evidenciada a ligação, afinidade entre as Questões Estratégicas e o Quadro de Referência Estratégico definido para 

a Revisão do Plano Diretor Municipal. 

Tabela 1| Matriz de afinidade resumo entre as Questões Estratégicas e o Quadro de Referência Estratégico 

 

 Afinidade inferior a 50%  Afinidade igual ou superior a 50 % 

(1) Incluído no QRE do processo de Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Cantanhede decorrente do parecer da 3.ª Reunião 

Plenária da Comissão de Acompanhamento. Matriz de afinidade em Anexo 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Proteger e valorizar o património 

natural e paisagístico e a 

biodiversidade

Preservar e valorizar o 

património cultural e os recursos 

culturais endógenos

Criar uma rede de estruturas de 

conhecimento, ensino, 

investigação e cultura

Reforçar o papel da cidade e 

diminuir as assimetrias 

territoriais

PSRN2000

Reforço das infra-estruturas e 

nível de atendimento

PNAC

PETI

Q
U

A
D

R
O

 D
E

 R
E

F
E

R
Ê

N
C

IA
 E

S
T

R
T

A
É

G
IC

O

QREN

ENDS

ENCNB

PNPOT

PNA

PMEPCC (1)

Criar condições de dinamismo 

económico

PBH VOUGA E 

MONDEGO

POOC

PMDFCI

PROF-CL

PNUEA (1)

PEAASAR (1)

ENEPAI (1)

PROT-C

POR-C
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5.3 FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

Os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) resultam de uma análise integrada do Quadro de Referência Estratégico, das Questões 

Estratégicas e dos Fatores da Legislação (Figura 2). Estes FCD constituem-se como os temas-chave a considerar no âmbito da 

avaliação, conferindo-lhe a focagem e seletividade necessária para se constituir como um processo de natureza estratégica. 

A definição dos mesmos resulta da interação de três dimensões que procuram fornecer informação sobre as macropolíticas públicas 

que influenciam o Plano, os objetivos deste e os “estado” atual dos fatores ambientais suscetíveis de vir a ser afetados pelo Plano. 

Desta forma, do conhecimento das inter-relações positivas e/ou negativas que se estabelecem entre estas três dimensões, 

sugerem-se um conjunto de dimensões críticas de análise e que deverão ser objeto de um estudo mais aprofundado, em fase de 

Relatório Ambiental. Os fatores considerados são aqueles que podem causar eventuais efeitos significativos – positivos e/ou 

negativos – resultantes da aplicação do Plano, e sobre os quais a Avaliação Ambiental Estratégica se deve debruçar. 

Assim, para o caso da Revisão PDM de Cantanhede, os Fatores Críticos para a Decisão propostos são: 

− EMPREGO E QUALIFICAÇÃO HUMANA 

− DINÂMICA TERRITORIAL 

− RISCOS 

− VALORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Na Tabela 2 é apresentada a relação entre dos Fatores Críticos para a Decisão propostos para a Revisão PDM de Cantanhede e os 

Fatores da Legislação: 

Tabela 2| Relação entre os Fatores Críticos para a Decisão e os Fatores da Legislação 

FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO FATORES DA LEGISLAÇÃO 

Emprego e Qualificação Humana 

População 

Bens Materiais 

Saúde Humana 

Solo 

Dinâmica Territorial 

População 

Solo 

Flora 

Paisagem 

Riscos 

Atmosfera 

Água 

Flora 

Solo 

População 

Bens Materiais 

Saúde Humana 

Valorização Ambiental 

Atmosfera 

Solo 

Flora 

Saúde Humana 

Bens Materiais 

Paisagem 

Biodiversidade 
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5.4 CRITÉRIOS E DIMENSÕES DE ANÁLISE/INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Os critérios de avaliação e dimensões de análise/indicadores definidos para cada Fator Crítico para a Decisão encontram-se 

dispostos na Tabela 3. Nesta fase do processo de Avaliação Ambiental Estratégica, será feita uma análise de tendências, serão 

avaliadas as oportunidades e riscos referentes ao Plano, relativamente aos critérios e indicadores definidos. 

As dimensões de análise/indicadores utilizados pretendem auxiliar o apoio à decisão. Assim, a avaliação das dimensões de 

análise/indicadores deve ser feita de forma transversal, de modo a cruzar a informação e permitir uma melhor e mais adequada 

avaliação dos Fatores Críticos para a Decisão. 
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Tabela 3| Critérios de Avaliação e Dimensões de Análise/Indicadores para os Fatores Críticos para a Decisão da Revisão PDM de Cantanhede. 

FACTORES CRÍTICOS 
PARA A DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

DIMENSÕES DE ANÁLISE/INDICADORES  
DESAGREGAÇÃO 

GEOGRÁFICA* 
FONTE DE PESQUISA 

Emprego e 
Qualificação Humana 

Dinamismo 
Económico e Inovação 

Evolução n.º postos de trabalho Municipal INE 

Evolução do emprego por ramos fileira produtiva  Municipal INE/MTSS 

N.º de estabelecimentos instalados por ramo de atividade  Municipal INE 

Volume de negócios das sociedades sediadas no concelho Municipal INE 

Evolução da taxa de desemprego Municipal INE 

Áreas de localização empresarial Municipal Município/Inquérito 

Evolução de emprego na RCT Municipal Município/Empresas/Inquérito 

Taxa de dissolução de empresas incubadas Municipal Município/Empresas/Inquérito 

Empresas com certificação Municipal IPAC 

Qualificação/ 
Formação 

N.º empregos por qualificação académica Municipal INE 

População com ensino superior/População com 25 anos ou mais Municipal INE 

Habilitações académicas da população residente Municipal INE 

Ofertas de formação profissional sediadas no concelho Municipal Município/IEFP 

Dinâmica Territorial Uso do solo 

Evolução da população Municipal INE 

Ocupação e uso do solo Municipal Município 

Reclassificação do solo rural em solo urbano por PMOT Municipal Município 

Percentagem de área ocupada por RAN e REN Municipal Município 

Riscos 
Riscos Tecnológicos, 

Mistos e Naturais 

Tipologia de atividades industriais  Municipal Município/DREC 

Acidentes ocorridos decorrente de atividades industriais Municipal Município/ANPC/Bombeiros 

Ocorrência de incêndios (nível de risco, n.º incêndios, área ardida) Municipal ANFC/INE 

Potenciais fontes de poluição Municipal Município 

Zonas inundáveis Municipal Município 
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FACTORES CRÍTICOS 
PARA A DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

DIMENSÕES DE ANÁLISE/INDICADORES  
DESAGREGAÇÃO 

GEOGRÁFICA* 
FONTE DE PESQUISA 

Valorização 
Ambiental 

Qualidade Ambiental 

Infraestruturas básicas Municipal Município/INE 

Qualidade das águas (superficial, subterrâneas e consumo) Municipal SNIRH/INE 

Resíduos urbanos (produção, tratamento e destino) Municipal Município/INE 

Qualidade do ar Municipal APA/CCDR-Centro 

Investimentos ao nível das infraestruturas Municipal Município/INE 

Conservação/ 
Promoção Ambiental 

Integração da estrutura verde em corredores ecológicos no concelho Municipal Município/PROT-C 

Capitação de Espaços verdes de domínio público e Espaços florestais no concelho Municipal Município/ANFC 

Área afeta à REN Municipal Município 

Evolução da ocupação do solo na área da Rede Natura 2000 Municipal Município 

Infraestruturas de apoio à educação ambiental (percursos pedestres, centros de interpretação, observatórios) Municipal Município 

Investimentos na área do ambiente Municipal Município/INE 

* O nível de Desagregação Geográfica corresponde ao nível até onde existe informação, podendo a análise ser efetuada a níveis superiores  
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6 COMPATIBILIDADE  

Antes de se proceder à análise e avaliação de cada Fator Crítico para a Decisão definido na 1ª Fase do processo, apresenta-se 

uma análise de compatibilidade e conflitos entre os objetivos definidos para a Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede, 

sistematizados nas Questões Estratégicas, tal como definidas no ponto 5.2. 

1. Proteger e valorizar o património natural e paisagístico e a biodiversidade 

2. Preservar e valorizar o património cultural e os recursos culturais endógenos 

3. Criar uma rede de estruturas de conhecimento, ensino, investigação e cultura 

4. Reforçar o papel da cidade e diminuir as assimetrias territoriais 

5. Criar condições de dinamismo económico 

6. Reforço das infraestruturas e nível de atendimento 

Este exercício tem como objetivo identificar compatibilidades e conflitos entre os objetivos definidos. Apesar de já existir estar em 

fase de proposta de Plano, este exercício vem alertar para os potenciais conflitos que possam existir decorrente dos objetivos que 

se pretendem com a implementação deste Plano, e mais uma vez ajudar nas opções a tomar. 

 

Figura 3| Matriz de compatibilidade e potenciais conflitos entre as Questões Estratégicas da Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede. 

A – Conflito potencial, nomeadamente ao nível do dinamismo económico a proteção e valorização do património natural e 

paisagístico, nomeadamente ao nível do dinamismo de atividades que possam ter impacto negativo ao nível do ambiente. 

1 1 LEGENDA

2 2 Compatibilidade

3 3

4 4 Potencial conflito

5 A 5

6 6 Sem relação
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7 EFEITOS SIGNIFICATIVOS NO AMBIENTE 

Dando cumprimento à legislação, relativamente à análise dos eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação 

do Plano, serve o presente ponto. A Revisão do PDM poderá ter efeitos significativos nos Fatores da Legislação, isto é, aqueles que 

se encontram descritos no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, solo, 

água, atmosfera, fatores climáticos, bens materiais, património cultural, arquitetónico e arqueológico e paisagem). 

Assim, aqui importa analisar de que forma a Revisão PDM de Cantanhede poderá originar efeitos significativos, de forma a ser 

possível potenciar ou minimizar os mesmos efeitos. Para tal, são definidos um conjunto de parâmetros de avaliação destinados a 

quantificar os efeitos no ambiente: 

 

7.1 BIODIVERSIDADE E FLORA 

Os efeitos na Biodiversidade e Flora com a aplicação da Revisão do PDM prendem-se por: 

− Qualificação urbana: a aferição e melhoria dos aglomerados/núcleos urbanos poderá ter implicações positivas com os espaços com interesse 

natural e paisagístico, pois este processo pretende atenuar a tendência de ocupação dispersa e otimizar a utilização dos recursos, 

equipamentos e infraestruturas existentes podendo ocorrer alguns conflitos de ocupação; 

− Pressão das atividades industriais: o desenvolvimento económico associado às atividades industriais, onde se englobam igualmente a 

indústria extrativa e indústrias agropecuárias, poderão ter implicações na redução dos espaços com interesse natural e paisagístico bem 

como na redução da qualidade dos espaços envolventes a estas atividades, podendo ocorrer alguns conflitos de ocupação; 

− Defesa e valorização da paisagem florestal: a promoção do planeamento florestal terá implicações ao nível da proteção, produção e gestão, 

bem como a compatibilização com outras atividades relevantes para o concelho,  

− Preservação e qualificação ambiental: a aplicação do Plano tem como um dos objetivos a proteção e valorização do património natural e 

paisagístico, nomeadamente ao nível dos recursos naturais seja ao nível da paisagem. 

Tabela 4| Efeitos significativos na Biodiversidade e Flora. 

Efeito 
Natureza do 

efeito 
Significância Tipo de efeito Efeito temporal 

Duração do 
efeito 

Qualificação urbana Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Pressão das atividades industriais Negativo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Defesa e valorização da paisagem florestal Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Preservação e qualificação ambiental Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

7.2 POPULAÇÃO 

Os efeitos na População com a aplicação da Revisão do PDM prendem-se por: 

− Consolidação das estruturas e tecido urbano: desta forma será promovida a melhoria da ocupação do espaço (infraestruturas, redes viárias, 

equipamentos) promovendo a fixação da população; 

− Dinamização económica local: criação de condições de atratividade empresarial estimulando a economia local e fixação de população; 
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− Criação de postos de trabalho: a intenção de desenvolvimento e atratividade concelhia promove a empregabilidade; 

− Aposta no capital humano: oferta de formação orientado para as necessidades do concelho e bem como de pretensões futuras. Apostar numa 

população mais qualificada e integrada na sociedade atual, permitindo melhores oportunidades de emprego.  

Tabela 5| Efeitos significativos na População. 

Efeito 
Natureza do 

efeito 
Significância Tipo de efeito Efeito temporal 

Duração do 
efeito 

Consolidação das estruturas e tecido urbano Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Dinamização económica local Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Criação de postos de trabalho Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Aposta no capital humano Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

7.3 SAÚDE HUMANA 

Os efeitos na Saúde Humana com a aplicação da Revisão do PDM prendem-se por: 

− Melhoria dos serviços sociais. o Plano tem como intenção a implementação de equipamentos sociais de apoio aos tempos livres da população 

escolar e de equipamentos de apoio à população idosa; 

− Incentivo à prática desportiva: o Plano pretende a valorização de áreas naturais bem como a criação de percursos pedonais e cicláveis de 

interesse local, turístico, recreativo ou desportivo, com o intuito de incentivar a população a hábitos de vida saudável 

Tabela 6| Efeitos significativos na Saúde Humana. 

Efeito 
Natureza do 

efeito 
Significância Tipo de efeito Efeito temporal 

Duração do 
efeito 

Melhoria dos serviços sociais Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Incentivo à prática desportiva Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

7.4 BENS MATERIAIS 

Os efeitos nos Bens Materiais com a aplicação da Revisão do PDM prendem-se por: 

− Melhoria das acessibilidades: promoção e melhoria das ligações inter-concelhias bem como as ligações intra-concelhias;  

− Compatibilização das principais redes de infraestruturas: concentração dos sistemas de gestão, exploração e manutenção das infraestruturas 

urbanas num único serviço municipal; 

− Manutenção e melhoria de redes existentes: nomeadamente ao nível da rede de saneamento e recolha de RSU, de modo a prestar um 

serviço de qualidade. 

Tabela 7| Efeitos significativos nos Bens Materiais. 

Efeito 
Natureza do 

efeito 
Significância Tipo de efeito Efeito temporal 

Duração do 
efeito 

Melhoria das acessibilidades Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Compatibilização das principais redes de 
infraestruturas 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Manutenção e melhoria de redes existentes Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

7.5 ÁGUA 

Os efeitos na Água com a aplicação da Revisão do PDM prendem-se por: 

− Manter e melhorar a rede de abastecimento de água e de saneamento de água, melhorando a qualidade de vida da população e qualidade ambiental; 
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− Recuperação da rede hidrográfica: o Plano ao nível dos recursos hídrico existente pretende erradicação das fontes de poluição dos recursos 

hídricos, recuperando e valorizando desta forma o potencial natural e paisagístico dos principais cursos de água; 

Tabela 8| Efeitos significativos na Água. 

Efeito 
Natureza do 

efeito 
Significância Tipo de efeito Efeito temporal 

Duração do 
efeito 

Manter e melhorar a rede de abastecimento de 
água e rede de saneamento de água 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Recuperação da rede hidrográfica Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

7.6 SOLO 

Os efeitos no Solo com a aplicação da Revisão do PDM prendem-se por: 

− Redelimitação da ocupação do solo: quer seja por via dos novos regimes legais da REN e da RAN, quer seja pela atualização das ocupações 

atualmente existentes, poderá levar a conflitos de ocupação do solo. 

Tabela 9| Efeitos significativos no Solo. 

Efeito 
Natureza do 

efeito 
Significância Tipo de efeito Efeito temporal 

Duração do 
efeito 

Redelimitação da ocupação do solo Negativo Significativo Indireto Médio prazo Permanente 

7.7 ATMOSFERA 

Os efeitos na Atmosfera com a aplicação da Revisão do PDM prendem-se por: 

− Eventual aumento de emissões atmosféricas: as atividades industriais/extrativas, bem como previsível aumento de tráfego poderão contribuir 

para a degradação da qualidade do ar; 

− Eventual aumento do ruído: resultante de novos traçados da rede viária e consequente aumento de trafego. 

Tabela 10| Efeitos significativos na Atmosfera. 

Efeito 
Natureza do 

efeito 
Significância Tipo de efeito Efeito temporal 

Duração do 
efeito 

Eventual aumento de emissões atmosféricas Positivo Significativo Indireto Médio prazo Permanente 

Eventual aumento do ruído Negativo Significativo Indireto Médio prazo Permanente 

7.8 PAISAGEM 

Os efeitos na Paisagem com a aplicação da Revisão do PDM prendem-se por: 

− Proteção da paisagem: proteção do património natural e paisagístico através da redefinição das condicionantes biofísicas (RAN e REN), bem 

como através da regulamentação que restringe a ocupação das áreas de maior valor paisagístico; 

Tabela 11| Efeitos significativos na Paisagem. 

Efeito 
Natureza do 

efeito 
Significância Tipo de efeito Efeito temporal 

Duração do 
efeito 

Proteção da paisagem Positivo Significativo Indireto Médio prazo Permanente 
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8 ANÁLISE E AVALIAÇÃO POR FATOR CRÍTICO PARA A DECISÃO 

De seguida é apresentada a análise por Fator Crítico para a Decisão, através da avaliação da situação existente e tendencial (isto 

é, sem a aplicação do Plano), avaliação das oportunidades e riscos (com a aplicação do Plano) e diretrizes para o seguimento 

(planeamento, gestão e/ou monitorização). A análise terá como base os estudos desenvolvidos para a região onde se insere a área 

de intervenção estando as fontes de informação devidamente identificadas. 

O Município de Cantanhede localiza-se na Região Centro da Beira Litoral (NUT II) e integra a região de Coimbra (NUT III), 

realizando fronteira com oito Municípios e com o Oceano Atlântico. A Noroeste o limite é efetuado com o Município de Mira, a Norte 

com Vagos e Oliveira do Bairro, a Nordeste com Anadia, a Este com Mealhada, a Sudeste com Coimbra, a Sul com Montemor-o-

Velho e Figueira da Foz, enquanto a Oeste a fronteira é realizada com o Oceano. 

É o maior em área desta sub-região e o terceiro mais populoso, a seguir a Coimbra e a Figueira da Foz. 

Cantanhede integra a Região Centro que é, do ponto de vista territorial e da rede urbana, “uma região com um importante pape l 

potenciador na articulação interna e externa do território nacional”, assumindo por isso uma posição estratégica não só em re lação 

ao norte e sul do país, como também no acesso à Europa 

Desta localização estratégica resulta, no entanto, “um sistema urbano sujeito a fortes tensões fragmentadoras resultantes dos 

intensos efeitos polarizadores exercidos pelas duas áreas metropolitanas”, no qual gravitam vários polos aglutinadores concelhios 

como é o caso da cidade de Cantanhede ou das cidades e vilas envolventes, também sedes de concelho. 

 

Figura 4| Enquadramento administrativo do Município de Cantanhede.  
Fonte| CAOP2014 



 

21 

O território concelhio de Cantanhede, com aproximadamente 390,88 km2, integra catorze freguesias Ançã, Cadima, Cordinhã, 

Febres, Murtede, Ourentã, Tocha, São Caetano, Sanguinheira, União das freguesias de Cantanhede e Pocariça, União das 

freguesias de Covões e Camarneira, União das freguesias de Portunhos e Outil, União das freguesias de Sepins e Bolho, União das 

freguesias de Vilamar e Corticeiro de Cima. Caracteriza-se, no âmbito do sistema de povoamento, “por uma elevada dispersão da 

população residente, estruturando-se numa rede de pequenos aglomerados rurais.  

A cidade de Cantanhede, sede de concelho, desempenha funções de nível concelhio, uma vez que concentra não só os principais 

equipamentos e serviços públicos de nível local, como também a principal polarização de atividade terciária do concelho. Neste 

sentido, a cidade, inserida no eixo urbano Coimbra – Figueira da Foz, é entendida pelo PROT-Centro como centro urbano de nível 

III, polarizada pela proximidade e dimensão demográfica e económica da capital da Região Centro, Coimbra. 

8.1 EMPREGO E QUALIFICAÇÃO HUMANA 

Um dos objetivos centrais da estratégia de desenvolvimento no município de Cantanhede considera questões relacionadas com a 

criação de emprego, diversificação empresarial e inovação 

Através deste Fator Crítico para a Decisão pretende-se analisar o desenvolvimento das atividades económicas, em particular, as 

que são enfatizadas como as de maior relevo/desígnio como as que integram a Rede de Conhecimento e Tecnologia. Pretende-se 

igualmente avaliar de que forma o Plano pode contribuir para a melhoria dos níveis de formação dos residentes e dos ativos. 

Para este Fator Crítico para a Decisão foram definidos dois critérios de avaliação, cujas dimensões de análise/indicadores de 

avaliação constam na Tabela 12. 

Tabela 12| Critérios de avaliação e dimensões de análise/indicadores para o Fator Crítico para a Decisão “Emprego e Qualificação Humana” 

FACTORES CRÍTICOS PARA 
A DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

DIMENSÕES DE ANÁLISE/INDICADORES  

Emprego e Qualificação 
Humana 

Dinamismo Económico e 
Inovação 

Evolução n.º postos de trabalho 

Evolução do emprego por ramos fileira produtiva  

N.º de estabelecimentos instalados por ramo de atividade  

Volume de negócios das sociedades sediadas no concelho 

Evolução da taxa de desemprego 

Áreas de localização empresarial 

Evolução de emprego na RCT 

Taxa de dissolução de empresas incubadas 

Empresas com certificação 

Qualificação/ Formação 

N.º empregos por qualificação académica 

População com ensino superior/População com 25 anos ou mais 

Habilitações académicas da população residente 

Ofertas de formação profissional sediadas no concelho 
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8.1.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: DINAMISMO ECONÓMICO E INOVAÇÃO 

• EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO 

Considerando a estrutura e variação da população ativa para o concelho de Cantanhede, importa referir que em 2011 a população 

ativa tem maior relevância nos Homens (52,4%) em comparação com as Mulheres (47,5%), situação idêntica à registada em 2001. 

Tendo em conta os valores totais, ocorreu, no concelho de Cantanhede, um decréscimo da população ativa (-5,7%). Estas 

dinâmicas são semelhantes aos concelhos limítrofes, à exceção de Oliveira do Bairro, Vagos e Montemor-o-Velho que registaram 

um acréscimo de população ativa. 

A taxa de atividade traduz o peso da população ativa sobre o total da população. A Tabela 13 apresenta a taxa de atividade no 

município de Cantanhede e municípios limítrofes, nos dois últimos momentos censitário (2001 e 2011). 

Tabela 13| Taxa de Atividade (%) no concelho de Cantanhede e região envolvente, em 2011. 

UNIDADE GEOGRÁFICA 
2001 2011 

H M TOTAL H M TOTAL 

Anadia  55,8 40,6 47,9 51,0 42,1 46,4 

Oliveira do Bairro 56,2 41,0 48,2 52,4 44,2 48,1 

Vagos 54,9 41,6 48,0 51,6 42,7 47,0 

BAIXO VOUGA 53,0 40,1 46,3 53,0 44,7 48,6 

Cantanhede 52,8 37,9 45,0 48,6 39,8 44,0 

Coimbra  53,9 46,4 49,9 51,4 47,6 49,9 

Figueira da Foz 52,6 39,3 45,7 49,3 41,1 45,0 

Mealhada 53,9 41,6 47,6 51,6 44,7 48,0 

Mira 51,8 36,5 43,7 47,1 39,7 43,2 

Montemor-o-Velho 51,1 36,5 43,6 50,8 42,7 46,6 

BAIXO MONDEGO 52,9 41,1 46,7 50,1 43,7 46,7 

Distrito de Coimbra 52,3 40,1 45,9 49,4 42,5 45,8 

Fonte| Carta Social do Concelho de Cantanhede [4] 

A taxa de atividade mostra-nos que quer para o ano de 2001 como de 2011, apresenta valores sempre superiores no sexo 

masculino (52,8% e 48,6%, respetivamente), comparativamente ao observado no sexo feminino (37,9% e 39,8%, respetivamente). 

Relativamente à taxa de atividade total, esta era de 45,0% em 2001 e 44,0% em 2011. Os concelhos que confrontam com 

Cantanhede apresentam uma dinâmica semelhante, à exceção da Montemor-o-Velho que teve um acréscimo nos valores da taxa 

de atividade durante a década em análise. 

Enquadrando os valores de taxa de atividade total do concelho nas sub-regiões de referência, Baixo Mondego, onde pertence, e á 

do Baixo Vouga que inclui concelhos limítrofes, verifica-se que esta é sempre inferior, demonstrando uma posição desfavorável do 

concelho nesta matéria. 



 

23 

 

Figura 5| Distribuição da Taxa de Atividade total por freguesia, em 2011. 
Fonte| INE [16] 

Por freguesia, a distribuição da taxa de atividade em 2011 revela que esta oscila entre os 49,2% na União das freguesias de Cantanhede 

e Pocariça os 36,5% na União das freguesias de Covões e Camarneira. Para além da União das freguesias de Cantanhede e Pocariça, 

só Tocha e Cordinhã apresentam valores superiores aos da média concelhia (44,0%). Entre os 40 e 42% temos Sanguinheira, São 

Caetano e União das freguesias de Sepins e Bolho. Todas as outras freguesias apresentam uma taxa de atividade entre os 42 e os 44%. 

Na Tabela 14 é apresentada a taxa de atividade no município de Cantanhede e suas freguesias nos momentos censitários 2001 e 

2011, desagregando a informação por género. 

Tabela 14|Taxa de atividade (%) em Cantanhede, total e por género, em 2001 e 2011 

 Taxa de Atividade 
 2001 2011 Variação 
 Total H M Total H M Total H M 

Ançã 45,5 50,7 40,6 43,8 44,6 43,1 -3,9 -13,7 5,8 

Cadima 45,7 52,6 38,9 43,1 48,5 37,9 -6,0 -8,6 -2,7 

Cordinhã 44,6 53,3 36,6 44,7 50,8 39,0 0,2 -4,9 6,1 

Febres 43,6 53,9 34,2 42,3 48,8 36,6 -3,1 -10,3 6,5 

Murtede 45,6 53,4 38,2 43,5 47,0 40,2 -5,0 -13,7 5,0 

Ourentã 41,1 50,2 32,0 42,9 48,6 37,4 4,2 -3,4 14,4 

Tocha 46,6 53,6 40,1 45,5 50,8 40,7 -2,5 -5,5 1,4 

São Caetano 40,6 47,2 34,4 41,4 47,2 35,9 1,9 -0,1 4,0 

Sanguinheira 47,3 54,9 39,9 40,6 47,3 34,5 -16,5 -16,2 -15,6 

UF Cantanhede e Pocariça 48,3 54,5 42,9 49,2 51,8 46,8 1,7 -5,1 8,3 

UF Covões e Camarneira 40,2 50,2 31,1 36,5 42,1 31,6 -10,4 -19,3 1,5 

UF Portunhos e Outil 39,8 48,3 31,5 42,9 48,4 38,0 7,4 0,2 17,1 

UF Sepins e Bolho 46,2 54,6 38,2 41,1 46,9 35,7 -12,4 -16,5 -7,0 

UF Vilamar e Corticeiro de Cima 43,4 54,6 33,9 42,8 49,3 37,2 -1,4 -10,9 9,0 

CANTANHEDE 45,0 52,8 37,9 44,0 48,6 39,8 -2,3 -8,6 5,0 

Fonte| INE [16] 
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Assim, verifica-se que entre 2001 e 2011 ao nível municipal verificou-se uma diminuição da taxa de atividade. Ao nível das 

freguesias verificamos que das 14 freguesias que compõem o concelho, 5 apresentaram uma variação positiva e as outas 9 

freguesias apresentaram uma variação negativa. 

Das freguesias que apresentaram uma variação positiva, destacam-se a UF de Portunhos e Outil com uma variação de 7,4%, e das 

freguesias que apresentaram uma variação negativa destacam-se a Sanguinheira com uma variação de -16,5%. 

Quando analisamos a taxa de atividade por género, verificamos que a taxa de atividade masculina é mais expressiva do que a taxa 

de atividade feminina, sendo que em 2001 representava mais 15,0% do que a taxa de atividade feminina. Verificamos no entanto 

que entre 2001 e 2011 a taxa de atividade feminina aumentou ligeiramente, aproximando-se mais da taxa de atividade masculina 

que registou uma diminuição. 

Uma nota interessante de referir é que a taxa de atividade feminina, aumentou em todas as freguesias de 2001 para 2011, com 

exceção de 3 – Sanguinheira, UF de Sepins e Bolho e Cadima. 

No Gráfico 1 é apresentada a evolução do número de trabalhadores em estabelecimentos sediados no município de Cantanhede. 

 

Gráfico 1| Evolução do número de trabalhadores em estabelecimentos sedeados no município de Cantanhede, entre 2000 e 2010. 

Fonte| INE [16] 

Os dados disponíveis nos anuários estatísticos regionais permitem-nos aferir um progressivo aumento do volume de emprego 

concelhio. Esta permite-nos verificar uma tendência de aumento do número de trabalhadores por conta de outrem nos 

estabelecimentos sedeados no concelho, tendo ocorrido um aumento significativo a partir do ano de 2008, tendo estabilizado a 

partir deste ano.  

Apesar da tendência de sinal positivo, verificamos uma taxa de crescimento média anual modesta, na ordem dos 10,6%. A ausência 

de dados mais recentes, não permite estimar o impacto da atual conjuntura económica na estrutura de emprego concelhia. 

• EVOLUÇÃO DO EMPREGO POR RAMOS DE FILEIRA PRODUTIVA 

O Gráfico 2 apresenta a população por ramo de atividade de acordo com a Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, 

Revisão 3 (CAE-Rev. 3) para os anos de 2009 e 2010 
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A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B – Indústrias extrativas; C – Indústrias transformadoras; D – Eletricidade, gás, vapor, 
água quente e fria e ar frio; E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G – 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; H – Transportes e armazenagem; I – Alojamento, restauração e 
similares; J – Atividades de informação e de comunicação; L – Atividades imobiliárias; M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares; N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio; P – Educação; Q – Atividades de saúde humana e apoio social; R – Atividades 
artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; S – Outras atividades de serviços 

Gráfico 2| Número de pessoas ao serviço das sociedades com sede no município de Cantanhede por ramo de atividade em 2009 e 2010, de 
acordo com a CAE-Rev.3. 

Fonte| INE [16] 

De acordo com os dados apresentados é possível destacar, tanto em 2009 como em 2010, que a população empregada maioritária 

mente em 3 ramos de atividade. Assim, em 2009 cerca de 27,4% da população ao serviço das sociedades trabalhavam na 

Indústrias transformadoras (C), cerca de 25,4% pertencia ao ramo do Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos (G) e cerca de 17,6% pertencia ao ramo da Construção (F).  

Em 2010 verificou-se uma ligeira diminuição do peso da população ao serviço deste tipo de sociedades, no entanto verificamos o 

mesmo perfil de distribuição. Assim temos que cerca de 25,2% da população ao serviço das sociedades trabalhavam na Indústrias 

transformadoras (C), cerca de 25,1% pertencia ao ramo do Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 

motociclos (G) e cerca de 16,7% pertencia ao ramo da Construção (F). 

• NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS INSTALADOS POR RAMO DE ATIVIDADE 

Em 2010, de acordo com o INE existiam cerca de 4.134 empresas sedeadas no município, cuja distribuição por ramo de atividade 

difere ligeiramente da estrutura de emprego, na medida em que os estabelecimentos pertencentes às indústrias transformadoras 

não são tão preponderantes. Assim, o maior número de empresas sedeadas pertence ao ramo do Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e motociclos (G) correspondente a cerca de 27,5% do número total de empresas sediadas no 

município, seguido pelo ramo de atividade da Construção (F) correspondendo a cerca de 16,3% do número total de empresas 

sediadas no município. Em terceiro lugar aparecem as empresas de Atividades administrativas e dos serviços de apoio (N) com um 

peso de 9,9% do número total de empresas sediadas em Cantanhede. 
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Tabela 15| N.º de empresas sedeadas no município segundo o ramo de atividade económica, em 2010. 

  Atividades  Nº % 

A Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 209 5,06 

B Indústrias Extrativas 8 0,19 

C Indústrias Transformadoras 259 6,27 

D Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 1 0,02 

E Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 2 0,05 

F Construção 672 16,26 

G Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 1.136 27,48 

H Transportes e Armazenagem 81 1,96 

I Alojamento, restauração e similares 247 5,97 

J Atividades de informação e de comunicação 21 0,51 

L Atividades imobiliárias 50 1,21 

M Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 333 8,06 

N Atividades administrativas e dos serviços de apoio 409 9,89 

P Educação 184 4,45 

Q Atividades de saúde humana e apoio social 221 5,35 

R Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 78 1,89 

S Outras atividades de serviços 223 5,39 

TOTAL 4.134 - 

Fonte| INE [16] 

As Indústrias Transformadoras (C) apesar de serem as mais representativas em termos de número de empregados, no ranking de 

número de empresas sediadas em Cantanhede encontram-se em 5º lugar logo a seguir às empresas do ramo de atividade 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (M). 

• VOLUME DE NEGÓCIOS DAS SOCIEDADES SEDIADAS NO CONCELHO 

No Gráfico 3 é apresentada a evolução do volume de negócios (€) das empresas sediadas no concelho de Cantanhede entre 2000 e 2010. 

 

Gráfico 3| Volume de negócios das empresas com sede no município de Cantanhede.  
Fonte| INE [16] 

Os dados apresentados registam um aumento progressivo do volume de negócios das empresas com sede em Cantanhede, entre 

2000 e 2008. Neste período o volume de negócios passou de valores na ordem dos 445.788,0 € em 2000 para quase 941.923,0 € 

em 2008, ano que atingiu o valor mais elevado. Entre 2008 e 2009 registou-se uma diminuição do volume de negócios das 

empresas sediadas em Cantanhede, registando-se uma nova subida entre 2009 e 2010. 

O gráfico seguinte apresenta o peso do volume de negócios das empresas sediadas no município de Cantanhede em 2009 e em 

2010, por ramo de atividade de acordo com a CAE-Rev.3. 
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A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B – Indústrias extrativas; C – Indústrias transformadoras; D – Eletricidade, gás, vapor, 
água quente e fria e ar frio; E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G – 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; H – Transportes e armazenagem; I – Alojamento, restauração e 
similares; J – Atividades de informação e de comunicação; L – Atividades imobiliárias; M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares; N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio; P – Educação; Q – Atividades de saúde humana e apoio social; R – Atividades 
artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; S – Outras atividades de serviços 

Gráfico 4|Peso do volume de negócios das sociedades com sede no município de Cantanhede por ramo de atividade em 2009 e 2010, de acordo 
com a CAE-Rev.3. 

Fonte| INE [16] 

De acordo com os dados apresentados verificamos que em 2009 e em 2010 as empresas sediadas no município de Cantanhede com 

maior peso no volume de negócios são de 3 ramos de atividade. Assim, em 2009 as atividades relacionadas a Indústrias 

transformadoras (C) apresentavam um peso de 39,1% do volume total das empresas sediadas no concelho, seguido das empresas do 

ramo do Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G) que representavam cerca de 36,1% do 

volume total de negócios. Em terceiro lugar encontravam-se as empresas do ramo da Construção (F) com um peso de 14,8% do 

volume total de negócios. Estes três ramos de atividade representavam assim cerca de 89,9% do volume total de negócios. 

Em 2010 registou-se uma situação muito semelhante, onde as atividades relacionadas a Indústrias transformadoras (C) 

apresentavam um peso de 39,6% do volume total das empresas sediadas no concelho, as empresas do ramo do Comércio por 

grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G) que representavam cerca de 34,1% do volume total de 

negócios e as empresas do ramo da Construção (F) com um peso de 14,9% do volume total de negócios. Estes três ramos de 

atividade representavam assim cerca de 89,7% do volume total de negócios. 

Será interessante destacar que as empresas do ramo de atividade da Indústrias transformadoras (C), apresentam o maior peso em 

termos de empregabilidade e de volume de negócios, apesar de não ser o ramo de atividade com maior número de empresas 

sediadas no concelho. 

Será igualmente interessante destacar que o ramo de atividade que registaram um aumento do peso do volume de negócios entre 

2009 e 2010 foram as de Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (A), Atividades de saúde humana e apoio social (Q) e 

Transportes e armazenagem (H), em oposição temos as empresas do ramo de atividade Indústrias extrativas (B), Atividades de 

informação e de comunicação (J) e Atividades imobiliárias (L). 
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• EVOLUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO 

Numa referência à população desempregada no concelho de Cantanhede, os valores dos momentos censitário de 2001 e 2011 

indicam um acréscimo da população desempregada nos Homens (de 347 desempregados em 2001 para 686 desempregados em 

2011, correspondendo a um aumento de 97,7%) e um acréscimo menos expressivo nas Mulheres (de 635 em 2001 para 759 

desempregadas em 2011, correspondendo a um aumento de 19,5%), o que em termos totais se traduz num aumento de 47,1% da 

população desempregada (de 982 desempregados em 2001 para 1.445 em 2011). 

Tabela 16| Taxa de desemprego (%) no concelho de Cantanhede e região envolvente, em 2001 e 2011.  

UNIDADE GEOGRÁFICA 
2001 2011 

H M TOTAL H M TOTAL 

Anadia  3,4 6,4 4,7 9,1 10,5 9,7 

Oliveira do Bairro 3,2 6,7 4,8 8,8 11,8 10,2 

Vagos 3,5 8,1 5,5 8,7 10,9 9,7 

BAIXO VOUGA 4,1 7,4 5,6 10,0 12,5 11,2 

Cantanhede 3,6 8,5 5,8 8,1 9,9 9,0 

Coimbra  5,4 6,8 6,1 11,1 9,2 10,1 

Figueira da Foz 5,0 10,4 7,4 11,5 14,1 12,7 

Mealhada 3,4 8,7 5,8 8,1 8,9 8,5 

Mira 5,2 11,5 6,1 9,1 13,1 11,0 

Montemor-o-Velho 4,1 11,8 7,4 8,6 11,5 10,0 

BAIXO MONDEGO 4,7 8,3 6,4 10,2 10,6 10,4 

Distrito de Coimbra 4,5 8,3 6,2 10,0 10,8 10,4 

Fonte| Carta Social do Concelho de Cantanhede [4] 

Por outro lado, de acordo com os dados de 2001 e 2011 ocorreu, no concelho de Cantanhede, um ligeiro acréscimo da taxa de 

desemprego nos Homens (de 3,6% em 2001 para 8,1% em 2011) e um acréscimo desta taxa nas Mulheres (de 8,5% em 2001 para 

9,9% em 2011), o que em termos totais se traduz num ligeiro aumento de 3,2 pontos percentuais da taxa de desemprego (de 5,8% 

em 2001 para 9,0% em 2011). Deste modo, a população desempregada e a taxa de desemprego assumem valores mais 

expressivos no sexo feminino, tendo por comparação o sexo masculino. Os concelhos que confrontam com Cantanhede 

apresentam uma dinâmica idêntica à referida anteriormente, tal como na Sub-região do Baixo Mondego e no Distrito de Coimbra. A 

maioria dos desempregados encontra-se à procura de um novo emprego (cerca de 80%). 

Por freguesia, a distribuição das taxas de desemprego (Figura 6) demonstra que as freguesias mais afetadas por este fenómeno 

são as de Tocha e São Caetano com uma taxa de desemprego superior a 10,0%. Com a menor taxa de desemprego encontra-se a 

freguesia de Murtede (5,9%) seguindo Ourentã (6,4%), Cordinhã (7,4%), Ançã (7,7%) e Sanguinheira (7,9%). 

Todas as outras freguesias registavam uma taxa de desemprego entre os 8,0% e os 10,0%. 

Um comentário adicional sublinha que o principal meio de vida da população desempregada relaciona-se com a família, uma vez 

que, no concelho de Cantanhede, tal como no restante território, cerca de metade dos desempregados encontra um suporte na 

família para sobreviver. Sendo esta a principal âncora de apoio para os indivíduos, cerca de 557 desempregados encontram-se a 

cargo da família (38,5%) e 422 indivíduos beneficiam do subsídio de desemprego (29,2%). 
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Figura 6| Distribuição da taxa de desemprego total por freguesia, em 2011. 
Fonte| INE [16] 

De modo a analisar dados mais recentes, recorreu-se aos dados disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP [14]), relativamente ao número de inscritos nos centros de emprego. Ainda que este seja um importante indicador 

não é representativo do universo de desempregados, por deixar de fora os que não se encontram inscritos no centro de emprego 

nomeadamente as profissões liberais entre outras. 

Os dados apresentados reportam-se ao n.º de pessoas inscritas nos centros de emprego do município de Cantanhede 

apresentados por género, por tempo de inscrição (há menos de 1 ano ou há mais de 1 ano) e situação face à procura de emprego 

(1º emprego ou novo emprego), entre 2006 e 2013. 

Tabela 17| Desempregados inscritos nos centros de emprego do concelho de Cantanhede entre 2006 e 2013. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Homens 5.377 4.941 4.693 6.377 6.796 6.700 9.160 10.166 

Mulheres 8.386 7.702 7.605 8.154 8.807 8.226 10.385 11.626 

< 1 ano 9.202 8.084 7.855 10.003 9.924 9.267 12.772 12.723 

1 ano e mais 4.561 4.559 4.443 4.528 5.679 5.659 6.773 9.069 

1º Emprego 1.707 1.883 1.697 1.677 1.574 1.398 1.911 2.549 

Novo emprego 12.056 10.760 10.601 12.854 14.029 13.528 17.634 19.243 

TOTAL 13.763 12.643 12.298 14.531 15.603 14.926 19.545 21.792 

Fonte| IEFP [14] 

Assim, entre 2006 e 2008 registou-se uma diminuição do número de inscritos nos centros de emprego do município de Cantanhede. 

Entre 2008 e 2010 registou-se um aumento do número de inscritos nos centros de emprego do município de Cantanhede. 

Verificamos que entre 2010 e 2011 registamos uma ligeira diminuição, e entre 2011 e 2013 registou-se novo aumento no número de 

inscritos nos centros de emprego do município de Cantanhede. Assim temos que em 2008 registou-se o menor número de inscritos 

em oposição ao ano de 2013 que registou o maior número de inscritos nos centros de emprego do município de Cantanhede. 

Quando analisamos estes mesmos dados por género, verificamos que existem mais mulheres inscritas nos centros de emprego do 

município de Cantanhede do que homens, sendo em média as mulheres correspondem a cerca de 57,2% dos inscritos. Para os dois 

géneros verificamos um comportamento muito semelhante ao já apresentado para os valores totais de inscritos nos centros de 
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emprego do município de Cantanhede, isto é, uma diminuição entre 2006 e 2008; aumento de inscritos entre 2008 e 2010; ligeira 

diminuição entre 2010 e 2011; e aumento significativo entre 2011 e 2013, registando neste último ano o valor mais elevado de inscritos. 

Relativamente ao tempo de inscrição nos centros de emprego no município de Cantanhede, os dados encontram-se agrupados por 

estarem inscritos há menos de 1 ano ou estarem inscritos há mais de 1 ano. De acordo com os dados temos que em média, em 

cada ano, cerca de 64,1% dos inscritos nos centros de emprego encontram-se há menos de 1 anos, sendo que os restantes 35,9% 

dos inscritos encontram-se há mais de 1 ano. Verificamos uma menor oscilação no número de inscritos há mais de 1 ano, tendo 

mesmo entre 2006 e 2009 não se registado quase alteração no número de inscritos. 

Outra situação que pode ser analisada com os dados disponíveis reporta-se à situação face à procura de emprego, isto é, 1º emprego 

ou novo emprego. Neste campo verifica-se um peso elevado do número de pessoas inscritas nos centros de emprego em situação de 

novo emprego, tendo um peso médio anual de 88,3% dos inscritos. Na verdade os dados revelam que os inscritos que se encontram à 

procura do 1º emprego não variaram muito ao longo do período de análise, atingindo o máximo em 2013 com cerca de 2.549 inscritos 

• ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL 

Os espaços de atividades económicas no município de Cantanhede correspondem a áreas de expansão das zonas industriais existentes 

e a prever em sede da Revisão do PDM. Destinam-se a instalação de atividades transformadoras, armazéns, serviços e instalações 

complementares de desenvolvimento integrado de comércio, serviços e atividades industriais, com elevado nível de infraestruturação. 

 

Figura 7| Localização de Espaços de Atividade Económica (EAE) no município de Cantanhede.  

Poderemos dizer que no município de Cantanhede não existe propriamente um espaços de atividades económicas direcionado 

exclusivamente para a instalação de empresas, sendo genericamente regulamento o uso industrial com os mesmos parâmetros que 

a utilização empresarial. 

Assim, atualmente encontram-se identificadas cinco áreas de espaços de atividade empresarial, que correspondem às zonas 

industriais de Cantanhede, de Febres da Tocha, de Ançã e ao Núcleo Industrial de Murtede. 
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Relativamente aos espaços de atividades económicas previstos para o concelho de Cantanhede são os seguintes: Expansão da 

Área Industrial de Cantanhede e Área Industrial de Ançã. 

As atividades industriais que se venham instalar nas áreas industriais previstas terão de respeitar os padrões de valorização 

definidos para o concelho de Cantanhede, não podendo contribuir para a desqualificação das áreas envolventes. 

Algumas destes espaços de atividade empresarial são decorrentes de propostas de revisão de Planos de Urbanização (PU). Neste 

sentido será importante referir que a absorção destes espaços, na Revisão do PDM, sofre uma generalização devido às diferentes 

escalas de atuação dos PU e PDM, podendo não ser por isso, exatamente iguais, mantendo os limites base, mas incorporando espaços 

que em PU tenham classes compatíveis com espaços de atividades económicas, mas que devido à sua dimensão, poderão não ter 

expressão no PDM. Assim como espaços de atividades económicas temos atualmente uma área total com cerca de 428,3 hectares, 

e encontram-se previstas para espaços de atividades económicas cerca de 130,6 hectares, tendo no total uma área de espaços de 

atividades económicas de cerca de 558,9 hectares. 

• EVOLUÇÃO DE EMPREGO NA RCT 

Para determinara a evolução de emprego na RCT, isto é na Rede de Conhecimento e Tecnologia, como é o caso do BIOCANT Park4. 

De acordo com informação fornecida pela CM de Cantanhede5, o Parque Tecnológico de Cantanhede, foi criado em Outubro de 

2003. A criação deste Parque teve a participação da Câmara Municipal de Cantanhede (99,9%), Centro de Neurociências e Biologia 

Celular (0,02%) e Associação Beira Atlântico Parque (0,01%), com o objetivo principal de promover transferência de tecnologia e a 

iniciativa empresarial de base tecnológica na área de Biotecnologia. O Investimento feito neste Parque foi de cerca de 20 M€, tendo 

sido construídos 4 edifícios para instalação de empresas e das plataformas tecnológicas de suporte. 

   

Figura 8| Parque Tecnológico de Cantanhede – BIOCANT PARK (abril 2013) 

Os espaços que constituem a incubadora inclui espaços administrativos, laboratórios, plataformas tecnológicas de interesse para o 

sector de biotecnologia, salas de reuniões e espaços de lazer, sendo prestados os serviços/apoios disponibilizados às empresas 

incubadas: serviços administrativos, contabilísticos, gestão de projetos e de propriedade intelectual, I&D, financiamento através de 

fundos de capital de risco e apoio à internacionalização. 

 
4 BIOCANT Park é o primeiro parque de biotecnologia em Portugal, cujo objetivo é patrocinar, desenvolver e aplicar o conhecimento avançado na 
área das ciências da vida, apoiando iniciativas empresariais de elevado potencial. 
Através de um arrojado investimento por parte da CM de Cantanhede e do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de 
Coimbra, e tomando partido do investimento nacional na área das ciências da vida ocorrido nos últimos anos, foi possível estabelecer uma 
estratégia de desenvolvimento que promove, simultaneamente, o empreendedorismo e o crescimento económico. 
O núcleo do Parque é o centro de investigação e desenvolvimento (I&D) – BIOCANT, Centro de Inovação em Biotecnologia – com um quadro 
próprio de investigadores e alicerçado na forte tradição científica dos centros de investigação de excelência da Universidade de Coimbra e da 
Universidade de Aveiro. As unidades laboratoriais são dotadas de profissionais dedicados e tecnologia de ponta com uma forte componente de 
automação em condições ímpares. 
5 Inquérito que promovi junto do Prof. Dr. Carlos Faro em agosto 2014 
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Relativamente à caraterização das empresas incubadas, à data do Inquérito em agosto 2014, era constituído por 30 empresas 

incubadoras na área de Biotecnologia. 

Relativamente número de postos de trabalho na RCT, isto é na Rede de Conhecimento e Tecnologia, temos os seguintes dados 

fornecidos pela CM de Cantanhede (Dezembro 2014): 

 

Gráfico 5| Evolução do número de postos de trabalho no Parque Tecnológico de Cantanhede – BIOCANT PARK, entre 2006 e 2014.  

Fonte| CM Cantanhede (dezembro 2014) 

Ao longo do período apresentado verificamos uma clara evolução positiva no número de postos de trabalho no Parque Tecnológico 

de Cantanhede, apesar de não se ter verificado sempre esta evolução positiva. 

Assim, relativamente ao número total de postos de trabalho, entre 2006 e 2007 verificamos um aumento de 28%, e entre 2007 e 

2008 registou-se um aumento de cerca de 31,3%. Registaram-se dois períodos de diminuição do número total de postos de 

trabalho, entre 2008 e 2009 (diminuição de 4,8%) e entre 2011 e 2012 (diminuição de 1,3%). O maior aumento no número total de 

posto de trabalho registou-se entre 2009 e 2010, passando de 40 a 162 postos de trabalho. Entre 2010 e 2011 registou-se novo 

aumento de cerca de 38,9%. Entre 2012 e 2014 o aumento anual foi de cerca de 10%. 

Quando olhamos para os dados do número de postos de trabalho qualificado verificamos uma evolução muito semelhante. 

Aumento progressivo do número de postos de trabalho qualificado entre 2006 e 2008. Em 2009 não temos informação. E 

novamente entre 2010 e 2013 registou-se um aumento do número de postos de trabalho qualificado. 

Verificamos que em 2006 cerca de 60% dos postos de trabalho no Parque Tecnológico correspondia a postos de trabalho 

qualificado. Em 2007 e 2008 os postos de trabalho qualificados correspondiam a 90,6% e 76.2%, respetivamente, do número de 

postos de trabalho total. Em 2010 e 2011 o peso de trabalhadores qualificados correspondia respetivamente a 8,6% e 9,3%. Em 

2012 e 2013 os postos de trabalho qualificados, voltaram a ser mais representativos do universo de trabalhadores totais do 

BIOCANT PARK, correspondendo a 43,7% e 76,3% respetivamente. 

• TAXA DE DISSOLUÇÃO DE EMPRESAS INCUBADAS 

As Incubadoras de Empresas ou Ninhos de Empresas têm como objetivo apoiar empresas na sua fase inicial, startup e early-stage, 

disponibilizando espaço para escritório e outros recursos a preços mais acessíveis. 

Estas Incubadoras de Empresas ou Ninhos são normalmente geridas por 4 tipos de entidades que têm também por vezes 

diferentes objetivos: 
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− As Incubadoras de Empresas nas Universidades têm como objetivo apoiar spin-offs das universidades e estão inseridas nas próprias; 

− As Incubadoras associadas a Municípios e têm como objetivo apoiar o empreendedorismo de base local; 

− Incubadoras de Empresas geridas por associações empresariais; 

− Incubadoras de Empresas Privadas; 

O objetivo é apoiar a empresa na sua fase de arranque, devendo esta abandonar a Incubadora de Empresas ao final de poucos 

anos (cerca de 3). 

Algumas das incubadoras estão também inseridas em parques tecnológicos e são destinadas a empresas de base tecnológica. 

Algumas incubadoras e ninhos podem ainda ter alguns pontos em comum com escritórios de Coworking. 

A Taxa de dissolução de empresas expressa o rácio de empresas dissolvidas (por falência, deliberação dos sócios ou outros 

motivos), num determinado período temporal, sobre o número de sociedades existentes. 

Não foi possível aferir os dados relativamente a empresas incubadoras, no entanto, e de acordo com os dados do INE [16], através 

do dados relativamente ao número das entidades dissolvidas, entre 2008 e 2012, por Atividade Económica CAE Rev.3, é possível 

aferir algumas informações. 

Tabela 18| Taxa de dissolução de empresas no município de Cantanhede, entre 2008 e 2009. 

  Taxa de Dissolução empresas 

Atividade 2008 2009 2010 2011 

A Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 3,2 0,9 0,0 0,9 

B Indústrias extrativas 0,0 0,0 0,0 0,0 

C Indústrias transformadoras 3,1 1,1 2,3 3,1 

F Construção 1,2 1,2 1,3 2,6 

G Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 3,5 1,0 1,3 1,5 

H Transportes e armazenagem 2,2 2,3 1,2 6,3 

I Alojamento, restauração e similares 4,2 1,2 2,8 3,6 

J Atividades de informação e de comunicação 0,0 4,3 4,8 0,0 

L Atividades imobiliárias 9,6 4,0 0,0 5,7 

M Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 1,2 0,9 0,0 2,7 

N Atividades administrativas e dos serviços de apoio 0,5 0,2 0,0 0,2 

P Educação 1,0 0,0 0,0 0,6 

Q Atividades de saúde humana e apoio social 2,0 0,0 1,8 0,8 

R Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 2,6 1,4 0,0 1,3 

S Outras atividades de serviços 0,9 0,0 0,0 0,9 

TOTAL 2,3 0,9 1,0 1,9 

Fonte| dados INE [16], elaboração própria 

No caso do município de Cantanhede e recorrendo ao período temporal 2008-2011, verifica-se uma diminuição da Taxa de 

Dissolução de Empresas, passando de 2,3% em 2008, para 1,9% em 2011. Verificando-se, no entanto que os anos de 2009 e 

2010, registaram valores mais favoráveis, isto é, uma taxa de dissolução de empresas inferior. 

Atendendo ao que foi descrito no indicador anterior, o BIOCANT Park é igualmente uma “empresa ninho”, onde o tipo de empresas 

lá se encontram sediadas pertencem maioritariamente ao grupo M (Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares) da 

CAE Rev.3. Embora não seja possível afirmar que os dados apresentados na Tabela 18, sejam só relativamente às empresas 

incubadoras do parque tecnológico, estas poderão estar incluídas. 
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Assim, relativamente a este grupo, temos uma diminuição da taxa de dissolução entre 2008 e 2010, tendo mesmo neste último ano 

registado o valor nulo. No entanto em 2011 esta taxa aumentou para 2,7.  

• EMPRESAS COM CERTIFICAÇÃO 

A geração de produtos de qualidade de uma empresa/organização é uma informação de difícil acesso, contudo um bom princípio 

para atingir um produto de qualidade pode passar pela certificação de Qualidade por via da implementação de Sistemas de Gestão 

da Qualidade através da ISO 90016. 

Os resultados relativamente à certificação por via da implementação da ISO 9001 obtidos pelo Instituto Português da Acreditação 

(IPAC) [18] demonstram que no distrito de Coimbra existem 182 empresas com certificação na área de Gestão da Qualidade, sendo 

19 no município de Cantanhede (12 Cantanhede, 3 Murtede, 2 Tocha, 1 Ançã e 1 Febres).  

De acordo com a Tabela 15, em 2010, estão sedeadas no município de Cantanhede 4.134 empresas, assim sendo 0,5% destas 

empresas (19) encontram-se certificadas de acordo com a ISO 9001.  

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO 

• NÚMERO DE EMPREGOS POR QUALIFICAÇÃO ACADÉMICA 

Para a análise desta dimensão de análise/indicador utilizámos a informação disponibilizada pelo INE [16] relativamente à população 

empregada por nível de escolaridade. Os dados obtidos são referentes ao momento censitário de 2011. 

Assim, relativamente à distribuição da população empregada no município temos que de acordo com os dados apresentados na 

Tabela 19 e com os dados relativamente à população residente no município de Cantanhede em 2011, que cerca da 40,1% da 

população residente encontra-se empregada. 

 

 
6 ISO 9001: Norma desenvolvida pela International Organization for Standardization estabelecendo diretrizes relativamente à Gestão da Qualidade 
de uma organização/empresa. Esta Norma especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade em que uma organização necessita 
demonstrar a sua aptidão para proporcionar produtos e/ou serviços que vão ao encontro dos requisitos do cliente e regulamentares aplicáveis, 
visa aumentar a satisfação do cliente. 
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Tabela 19| População empregada (N.º) por nível de escolaridade. 

 TOTAL 
Nenhum 
nível de 

escolaridade 

Ensino básico – 
1º ciclo 

Ensino básico – 
2º ciclo 

Ensino básico – 
3º ciclo 

Ensino 
secundário 

Ensino pós-
secundário 

Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento 

 
Total 

Completo 
(%) 

Total 
Completo 

(%) 
Total 

Completo 
(%) 

Total 
Completo 

(%) 
Total 

Completo 
(%) 

Total 
Completo 

(%) 
Total 

Completo 
(%) 

Total 
Completo 

(%) 
Total 

Completo 
(%) 

CANTANHEDE 14.661 126 3.092 91,5 2.060 91,8 2.717 79,8 3.311 70,5 191 80,3 273 66,8 2.331 84,4 493 44,0 67 31,0 

Ançã 1.062 3 189 88,9 140 92,9 173 72,8 266 70,3 12 75,0 18 72,2 197 84,8 52 40,4 12 41,7 

Cadima 1.161 10 305 91,5 185 88,6 257 80,5 254 70,1 14 64,3 9 66,7 101 81,2 24 50,0 2 50,0 

Cordinhã 428 6 101 91,1 78 92,3 76 84,2 91 69,2 4 100,0 4 25,0 57 87,7 9 44,4 2 50,0 

Febres 1.302 18 281 92,9 246 92,7 249 77,9 273 70,3 14 85,7 19 73,7 166 84,9 35 60,0 1 100,0 

Murtede 585 3 141 89,4 82 91,5 123 69,1 119 66,4 7 42,9 12 66,7 80 91,3 16 18,8 2 0,0 

Ourentã 485 5 119 94,1 79 94,9 91 84,6 121 71,9 3 66,7 8 62,5 50 78,0 8 25,0 1 100,0 

Tocha 1.623 6 383 93,5 179 92,2 314 76,4 411 72,3 21 81,0 35 74,3 232 81,5 40 50,0 2 50,0 

São Caetano 293 1 72 87,5 59 96,6 67 82,1 32 62,5 1 100,0 6 83,3 49 91,8 6 50,0 0 0,0 

Sanguinheira 710 5 179 93,9 117 91,5 157 87,9 173 72,8 7 100,0 4 50,0 53 75,5 14 64,3 1 0,0 

UF Cantanhede e Pocariça 3.919 39 542 91,2 356 90,7 654 81,5 1.013 69,1 75 93,5 97 44,4 920 84,8 186 42,3 37 41,7 

UF Covões e Camarneira 981 17 274 91,2 171 89,1 174 76,9 176 68,3 8 87,5 21 69,9 108 78,4 31 38,8 1 0,0 

UF Portunhos e Outil 805 2 168 90,7 108 87,6 145 78,7 162 70,4 9 67,9 20 86,4 159 84,8 29 48,1 3 0,0 

UF Sepins e Bolho 724 4 205 92,0 134 91,1 124 84,3 117 74,8 9 80,0 13 76,4 94 86,9 23 41,6 1 0,0 

UF Vilamar e Corticeiro de 
Cima 583 7 133 92,9 126 93,4 113 79,8 103 79,1 7 80,0 7 83,4 65 89,7 20 41,7 2 0,0 

Fonte| INE [16] 

Analisando a distribuição da população empregada no município de Cantanhede por nível de escolaridade temos 0,9% da população empregada não apresenta nível de escolaridade. Relativamente ao 

Ensino Básico temos 55,2% da população empregada tem o Ensino Básico, ou pelo menos encontra-se a frequentar. 

Verificamos que quase ¼ da população empregada tem o Ensino Secundário ou pelo menos encontra-se a frequentar. 

Os dados revelam de 1,3% da população empregada tem ou encontra-se a frequentar o Ensino Pós-secundário. 
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Relativamente ao Ensino Superior temos que 21,6% da 

população empregada tem ou frequenta este nível de ensino, 

sendo que 1,9% corresponde ao nível de Bacharelato, 15,9% 

à Licenciatura, 3,4% a Mestrado e 0,5% a Doutoramento. 

Temos que relativamente ao Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclo) 

temos que 87,1% dos que referiram o Ensino Básico como o 

nível de escolaridade apresentam este nível completo. Cerca 

de 70,1% os que referiram o Ensino Secundário como o nível 

de escolaridade apresentam este nível completo. 

Relativamente ao Ensino Pós-secundário dos que referiram 

este nível de ensino 81,7% das pessoas empregadas têm este nível completo. Relativamente ao Ensino Superior temos que 74,6% das 

pessoas empregadas que referiram este nível de ensino têm este nível completo. 

De um modo geral a população empregada na União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça apresenta uma homogeneidade, em termos de 

peso, relativamente à distribuição dos níveis de ensino. Assim prevalece o Ensino Básico, seguido do Ensino Secundário e Superior. O 

peso da população empregada a frequentar ou com o Ensino Pós-superior é reduzido, quando comparado com os outros níveis de ensino. 

A União das freguesias de Covões e Camarneira é a que apresenta um maior peso de pessoas empregadas sem nível de ensino. 

Podemos salientar que somente União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça e a freguesia Ançã referem que entre 39,6% e 47,3% 

da população empregada tem ou encontra-se a frequentar o Ensino Básico, sendo que todas as outras freguesias referem que mais 

de 50,0% da população empregada têm ou encontram-se a frequentar este nível de ensino. A freguesia de São Caetano refere que 

cerca de 67,3% da população empregada tem ou encontra-se a frequentar o Ensino Básico.  

Relativamente ao Ensino Secundário temos que o peso da população empregada por freguesia com este nível de ensino a variar entre 

10,9% e 25,8%, correspondendo, respetivamente às freguesias de São Caetano e União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça. 

No Ensino Superior destacam-se União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça e a freguesia de Ançã onde referem que entre 31,6% a 

26,3% da população empregada tem ou encontra-se a frequentar o Ensino Superior 

• POPULAÇÃO COM ENSINO SUPERIOR/POPULAÇÃO COM 25 ANOS OU MAIS 

A existência de uma população com habilitações literárias superiores é um importante fator competitivo para qualquer município. 

Uma vez que os dados disponibilizados pelos Censos não disponibilizam dados de qualificação filtrados pela idade dos indivíduos, 

recorreu-se a um indicador composto7 que estabelecesse a proporção de indivíduos com o ensino superior por grupo etário 

suscetível de já ter completado esse nível de ensino, ou seja, com idade superior a 25 anos, a que se denominou de Potencial Ativo 

Qualificado (PAQ), através da seguinte fórmula: 

100
mais  ou  anos  25  com Pop.

superior ensino  com Pop.
PAQ 








=  

 
7 Desenvolvido pela Municípia, SA – Guia de Portugal, março de 2006 

 

Gráfico 6| População empregada por nível de ensino (2011) no município de 
Cantanhede. 

Fonte| INE [16] 
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A tabela seguinte mostra os dados relativamente ao município de Cantanhede e suas freguesias e compara com a realidade da 

região envolvente. 

Tabela 20| Evolução do Potencial Ativo Qualificado no concelho de Cantanhede suas freguesias e região envolvente, em 2001 e 2011. 

 PAQ (%) 

 2001 2011 Variação 

Baixo Vouga 7,6 15,7 ↑ 

Baixo Mondego 11,1 20,9 ↑ 

Cantanhede 5,4 12,5 ↑ 

Ançã 6,4 15,3 ↑ 

Cadima 3,0 8,6 ↑ 

Cordinhã 3,3 10,3 ↑ 

Febres 4,2 9,7 ↑ 

Murtede 4,1 9,7 ↑ 

Ourentã 4,0 8,3 ↑ 

Tocha 4,6 10,5 ↑ 

São Caetano 3,5 9,5 ↑ 

Sanguinheira 1,1 6,3 ↑ 

UF Cantanhede e Pocariça 10,7 21,4 ↑ 

UF Covões e Camarneira 3,2 7,6 ↑ 

UF Portunhos e Outil 6,0 13,3 ↑ 

UF Sepins e Bolho 3,7 9,6 ↑ 

UF Vilamar e Corticeiro de Cima 3,7 10,0 ↑ 

Fonte| INE [16] 

Nesse sentido, verifica-se que tanto para o município de Cantanhede como para a região envolvente este indicador tem vindo a 

aumentar, fato que poderá ser explicado com uma melhoria dos níveis de habilitação académica dos residentes, bem como a 

proximidade a centros de ensino. Verifica-se que os dados referentes ao município são inferiores à região onde se insere – Baixo 

Mondego – e da região envolvente (Baixo Vouga). 

Será importante referir que quer ao nível das regiões envolventes, quer ao nível do município de Cantanhede e suas freguesias 

entre 2001 e 2011, registou-se um aumento quer do n.º de pessoas com 25 anos ou mais bem como um aumento no n.º de 

pessoas com ensino superior. 

Os dados disponíveis para o cálculo deste indicador para as freguesias do concelho de Cantanhede reportam-se aos anos de 2001 e 

2011. Verificamos que em todas as freguesias do município de Cantanhede aumentaram o valor deste indicador, isto é, se por um lado, 

como consequência do aumento da esperança média de vida, aumentou o n.º de pessoas com 25 anos ou mais, por outro lado 

registou-se igualmente um aumento no n.º de pessoas com ensino superior.  

• HABILITAÇÕES ACADÉMICAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

Relativamente ao nível de ensino atingido pelos munícipes, cerca de 29,6% da população residente apenas possui habilitação 

primária, valor correspondente a 10.832 indivíduos. A percentagem de população que não atingiu qualquer nível de ensino 

corresponde a 21,8% dos residentes (7.936 habitantes). No ano censitário de 2011, cerca de 4.631 pessoas concluíram o segundo 

ciclo (12,7%) e 5.292 pessoas finalizaram o terceiro ciclo (14,5%). Importa referir que a percentagem de pessoas que frequentaram 

o ensino secundário (11,2%, correspondendo a 4096 indivíduos) é inferior aos que frequentaram o terceiro ciclo. 
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Tabela 21| População residente segundo o nível de ensino atingido, nas freguesias do concelho de Cantanhede (%), em 2011. 

Freguesias Nenhum 1º CEB 2º CEB 3º CEB Secundário Pós-Secundário Superior 

Ançã 20,6 28,9 12,2 13,7 12,4 0,7 11,6 

Cadima 22,4 31,4 13,5 16,3 10,5 0,4 5,5 

Cordinhã 25,7 28,3 13,2 13,8 10,7 0,9 7,4 

Febres 23,2 30,5 14,9 13,4 10,0 0,6 7,3 

Murtede 26,0 28,7 14,1 13,3 8,8 0,6 8,5 

Ourentã 18,5 36,6 13,2 14,1 11,1 0,6 6,0 

Tocha 21,7 31,4 11,6 14,3 11,8 0,7 8,4 

São Caetano 25,2 32,1 14,9 13,6 5,5 0,4 8,4 

Sanguinheira 21,1 35,3 12,2 16,7 10,2 0,7 3,8 

UF Cantanhede e Pocariça 18,6 22,4 11,4 16,5 14,7 1,3 15,2 

UF Covões e Camarneira 26,8 35,2 12,1 11,9 7,5 0,5 6,1 

UF Portunhos e Outil 20,9 32,3 11,6 13,2 10,1 0,7 11,1 

UF Sepins e Bolho 22,6 35,6 12,8 11,9 8,8 0,8 7,5 

UF Vilamar e Corticeiro de Cima 24,7 28,2 16,1 12,7 9,9 0,7 7,8 

CANTANHEDE 21,8 29,6 12,7 14,5 11,2 0,8 9,5 

Fonte| INE [16] 

Relativamente à população detentora de habilitação superior, no concelho de Cantanhede existiam 3.471 indivíduos com este tipo 

de habilitação, correspondendo a 9,5% do total de residentes. 

Numa análise às freguesias, importa destacar a União das freguesias de Covões e Camarneira e a freguesia de Murtede com elevadas 

percentagens de população sem nível de ensino (26,8% e 26,0% respetivamente, correspondendo a 797 e 372 indivíduos. De acordo 

com os dados apresentados a freguesia de Ourentã e a União das freguesias de Sepins e Bolho apresentam respetivamente de 36,6% e 

35,6% residentes com habilitação ao nível do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), correspondendo a 442 e 685 indivíduos, respetivamente. 

A percentagem de pessoas com habilitação superior é maior na União das freguesias de Cantanhede e Pocariça e na freguesia de 

Ançã (15,2% e 11,6%, correspondendo a 1.342 e 304 habitantes) e menor nas freguesias de Sanguinheira e Cadima (3,8% e 5,5%, 

correspondendo a 73 e 163 indivíduos). 

• OFERTAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SEDIADAS NO CONCELHO 

Ao nível da formação profissional no município Cantanhede temos a Escola Técnico Profissional de Cantanhede que iniciou a sua atividade 

no ano letivo de 1993/94, em resposta à necessidade de dotar a região de quadros intermédios qualificados, perspetivando a inovação e o 

desenvolvimento local e contribuindo para a realização dos jovens na sua transição entre o sistema educativo e o mundo do trabalho. 

Assim são ministrados cursos profissionais com qualificação nível IV e correspondência ao ensino secundário. Os cursos 

ministrados para o ano letivo 2013/2014 são os seguintes: 

• Curso Técnico de gestão e programação de sistemas informáticos 

• Curso Técnico auxiliar de saúde 

• Curso Técnico de apoio psicossocial 

• Curso Técnico de restauração, cozinha-pastelaria 

• Curso Técnico de turismos 

De seguida é apresentada a análise SWOT relativa à análise tendencial efetuada para o Fator Crítico para a Decisão “Emprego e 

Qualificação Humana”. 
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Tabela 22| Análise SWOT da análise de tendência realizada para o Fator Crítico para a Decisão “Emprego e Qualificação Humana”. 

FATOR CRÍTICO 
PARA A DECISÃO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS SITUAÇÃO TENDENCIAL 

Emprego e 
Qualificação Humana 

▪ Progressivo aumento do 
volume de emprego 

▪ Aumento progressivo no 
número de postos de trabalho 
no Parque Tecnológico de 
Cantanhede, quer posto de 
trabalho total, quer postos de 
trabalho qualificado. 

▪ Crescente aumento do pessoal 
ao serviço das empresas 
nomeadamente ao nível da 
Indústria Transformadora e 
Comércio por grosso e retalho, 
reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

▪ Aumento progressivo do 
volume de negócios das 
empresas sediadas no 
concelho 

▪ Ligeira diminuição da taxa de 
dissolução de empresas no 
município 

▪ ¼ da população empregada 
tem ensino secundário ou 
encontra-se a frequentar e mais 
de 20% frequenta ou tem 
ensino superior 

▪ População empregada nas 
freguesias, bastante 
homogéneo relativamente à 
distribuição por níveis de 
ensino 

▪  Melhoria dos níveis de 
habilitações académicas da 
população residente 

▪ Boa oferta ao nível da formação 
profissional 

▪ Diminuição da população ativa 

▪ Aumento do número de 
desempregados 

▪ Reduzido número de empresas/ 
organizações sistemas de 
cerificação 

▪ Promoção de espaços próprios 
para espaços de atividades 
económicas direcionados para 
instalações de empresas 

▪ Atração de novas empresas 
incubadoras de base 
tecnológica 

▪ Atração de novas atividades e 
serviços para o município 

▪ Diversificação da oferta 
formativa 

▪ Desemprego 

▪ Retração do investimento 
público e privado 

▪ Abrandamento da dinâmica 
económica 

▪ Diminuição do investimento 
público e privado em função da 
conjuntura económica mundial, 
nacional e local 

▪ Melhoria dos níveis de 
habilitações académicas por via 
de iniciativas como “Novas 
oportunidades” e alargamento 
da escolaridade obrigatória 
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8.1.2 OPORTUNIDADES E RISCOS 

Seguidamente é apresentada uma matriz de interpretação das oportunidades e riscos dos objetivos definidos para a Revisão PDM 

de Cantanhede para o Fator Crítico para a Decisão “Emprego e Qualificação Humana”. 

Tabela 23| Matriz de Oportunidades e Riscos para o Fator Crítico para a Decisão “Emprego e Qualificação Humana”. 

  EMPREGO E QUALIFICAÇÃO HUMANA 

  DINAMISMO ECONÓMICO E 

INOVAÇÃO 
QUALIFICAÇÃO/ 

FORMAÇÃO 

O1 Proteger e valorizar o património natural e paisagístico e a biodiversidade + 0 

O2 Preservar e valorizar o património cultural e os recursos culturais endógenos  + 0 

O3 Criar uma rede de estruturas de conhecimento, ensino, investigação e cultura  ++ ++ 

O4 Reforçar o papel da cidade e diminuir as assimetrias territoriais  ++ ++ 

O5 Criar condições de dinamismo económico  ++ ++ 

O6 Reforço das infraestruturas e nível de atendimento  ++ 0 

(+; ++) Oportunidade; (-; --) Risco; (+/-) Relação neutra ou incerta; (0) Sem relação 

O FCD “Emprego e Qualificação Humana” apresenta maioritariamente relações positivas ou incertas com os objetivos enunciados para 

a revisão do PDM de Cantanhede. Nenhum dos objetivos enunciados constitui-se como um fator de risco para o FCD enunciado 

o DINAMISMO ECONÓMICO E INOVAÇÃO 

O O1 e O2 relacionados com a proteção valorização do património natural e paisagístico e a biodiversidade, bem como a 

preservação e valorização do património cultural e os recursos culturais e endógenos apresenta uma relação positiva com o critério 

de avaliação Dinamismo Económico e Inovação, na medida em que poderá contribuir para a atividade turística, constituindo um 

estímulo para a instalação de atividades conexas, gerando dessa forma mais postos de trabalho. 

Dos vários objetivos do Plano destacam-se aqueles que naturalmente têm uma relação mais direta com este critério de avaliação 

nomeadamente os O3, O4, O5 e O6, na medida em que procuram criar condições para o aparecimento de atividade económica e 

investimento diferenciador, bem como de relações de proximidade local, municipal e intermunicipal. 

o QUALIFICAÇÃO/ FORMAÇÃO 

De todos os objetivos destaca-se, naturalmente, o O3 e O5, nomeadamente por estarem relacionadas com a possibilidade de 

desenvolvimento de uma rede de estruturas de conhecimento, ensino, investigação e cultura e dinamismo económico que 

necessitam de mão-de-obra qualificada, neste sentido poderão constituir-se como um estímulo para a formação dos residentes, 

bem como incentivo á fixação de população qualificada. 

A diminuição de assimetrias territoriais, tal como já foi referido, permite relações de proximidade local, municipal e intermunicipal, 

que terá, certamente um impacte positivo na atração de população qualificada, bem como incentivar a população residente a 

melhorar os níveis de formação, como resposta de aparecimento de atividade económica e investimento diferenciador. 
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8.1.3 DIRETRIZES PARA O SEGUIMENTO 

Atendendo ao exposto relativamente a este Fator Crítico para a Decisão, de seguida são expressas as diretrizes para a fase de 

seguimento. As diretrizes podem ser de planeamento, gestão e/ou monitorização 

− Incentivar a fixação de população jovem  

− Monitorização da criação de emprego por fileira produtiva 

− Monitorização da proporção de população residente a trabalhar nos estabelecimentos sedeados no município 

− Monitorização da taxa de constituição/dissolução de empresas 

− Monitorização das taxas de atividade e de desemprego, por género 

− Monitorização do volume global de negócios das empresas sedeadas 

− Monitorização dos níveis de qualificação académica e profissional da população residente 

− Promover a integração socioprofissional da população local na implantação das atividades económicas/industriais 

− Assegurar o desenvolvimento de programas de formação 

− Promover atividades económicas, diversificar, complementar e modernizar a base produtiva numa perspetiva de sustentabilidade 
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8.2 DINÂMICA TERRITORIAL 

A dinâmica do território constitui um domínio que assume um carácter transversal a alguns dos fatores da legislação abordados. No 

âmbito da presente Avaliação Ambiental Estratégica, a análise deste Fator Crítico para a Decisão compreende uma componente 

chave do ordenamento do território – o uso do solo. A caracterização deste fator pretende inferir sobre a dinâmica ocorrida, 

tentando detetar padrões, e potenciais constrangimentos daí decorrentes. Naturalmente este Fator Crítico para a Decisão tem uma 

relação direta com os restantes Fatores Críticos para a Decisão abordados. 

Para este Fator Crítico para a Decisão foi definido um critério de avaliação, cujas dimensões de análise/indicadores de avaliação 

constam na Tabela 24. 

Tabela 24| Critérios de avaliação e dimensões de análise/indicadores para o Fator Crítico para a Decisão “Dinâmica Territorial” 

FACTORES CRÍTICOS PARA 
A DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

DIMENSÕES DE ANÁLISE/INDICADORES  

Dinâmica Territorial Uso do solo 

Evolução da população 

Ocupação e uso do solo 

Reclassificação do solo rural em solo urbano por PMOT 

Percentagem de área ocupada por RAN e REN 

8.2.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: USO DO SOLO 

• EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 

Cantanhede com os seus 36.595 habitantes (dados de 2001) assume-se como o terceiro Município mais populoso da Sub-região do 

Baixo Mondego, sendo apenas ultrapassado pelos concelhos de Coimbra e Figueira da Foz (143.396 e 62.125 respetivamente), 

que juntos polarizam mais de 60% da população residente na sub-região.  

Atualmente esta relação é semelhante à registada dez anos antes aquando da realização do recenseamento populacional de 2011 

sendo de destacar, no entanto, uma tendência de reforço da representatividade demográfica no contexto da sub-região dos 

concelhos de Figueira da Foz e Montemor-o-Velho.  

Com quantitativos de população reduzidos, os acréscimos que estes Municípios apresentam devem ser entendidos no quadro de 

relações de mobilidade interna entre local de residência local de trabalho e de deslocalização da população da cidade de Coimbra 

para a periferia imediata servida por boas acessibilidades, e com preços de habitação eventualmente mais acessíveis.   

Apesar de Cantanhede ter mantido a sua representatividade no contexto sub-regional, a evolução demográfica na última década 

censitária foi marcada pela diminuição do número de habitantes (menos 3,5%) ao contrário do que tinha acontecido entre 1991 e 

2001, onde a população tinha crescido na ordem dos 2,1%. A evolução registada é concordante com a observada na sub-região do 

Baixo Mondego, que também perdeu cerca de 2,4% dos seus habitantes. Quando comparamos o concelho de Cantanhede com os 

municípios envolventes, verificamos que as quebras demográficas que marcaram a maioria não foram extensíveis a municípios 

como Oliveira do Bairro, Vagos e Montemor-o-Velho que viram aumentar o seu número de residentes. 
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Tabela 25| Evolução demográfica no concelho de Cantanhede e região envolvente, em 2011. 

Unidade Geográfica 
População Residente Taxa Variação 

(%) 2001 2011 

Anadia  31.545 29.150 -7,59 

Oliveira do Bairro 21.164 23.028 8,81 

Vagos 22.017 22.851 3,79 

BAIXO VOUGA 385.724 390.822 1,32 

Cantanhede 37.910 36.595 -3,47 

Coimbra  148.443 143.396 -3,40 

Figueira da Foz 62.601 62.125 -0,76 

Mealhada 20.751 20.428 -1,56 

Mira 12.872 12.465 -3,16 

Montemor-o-Velho 25.478 26.171 2,72 

BAIXO MONDEGO 340.309 332.326 -2,35 

Fonte| INE [16] 

A análise da distribuição dos valores de população residente nas catorze freguesias que integram o município de Cantanhede 

permite distinguir grupos de freguesias que apresentam comportamentos demográficos semelhantes nos dez anos mais recentes.  

A freguesia sede de município (União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça) assume-se no período em análise sempre como a 

mais populosa, distinguindo-se claramente das restantes. Com efeito, sendo a evolução da população diferenciada nas catorze 

freguesias desde 2001, e apesar de se verificar um acréscimo de população em duas das catorze freguesias do município, a 

freguesia sede representava 24,2% da população residente, em 2011, correspondente a 8.839 habitantes. Por comparação, em 

1991, o total de residentes era de 7.478 e o peso relativo de 20,1%. 

Apesar de ter um peso na ordem dos 10,9%, podemos destacar a freguesia da Tocha como sendo a segunda mais populosa em 

2011 com 3.992 habitantes. 

Um segundo grupo é formado pelas freguesias de Febres, União das Freguesias de Covões e Camarneira, Cadima e Ançã, contíguas à 

União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça. Estas freguesias representam, em 2011, cerca de 32,6% dos residentes num total de 

11.919 habitantes (3.352, 2.979, 2.963 e 2.625 residentes respetivamente).  

A União das Freguesias de Portunhos e Outil e a freguesia de Sanguinheira constituem um terceiro grupo com pesos populacionais 

relativos semelhantes. Com efeito, representam 10,8% dos residentes, a que correspondem respetivamente 2.045 e 1.901 residentes. 

Um quarto grupo é constituído pela UF Vilamar e Corticeiro de Cima, Murtede e Ourentã, representando 11,3% da população 

residente no concelho (1.501, 1.431 e 1.208 habitantes, respetivamente).  

Por fim, as freguesias de Cordinhã e São Caetano, com pesos populacionais mais reduzidos, representam 5,0% dos residentes, a 

que correspondem 1.034 e 801 indivíduos, respetivamente. 

Regista-se, assim, um padrão territorial polarizado sobretudo pela União das Freguesias sede de município e pelas freguesias 

contíguas (Tocha a oeste e Febres, União das Freguesias de Covões e Camarneira, Cadima e Ançã). Se no caso das Freguesias de 

Febres, União das Freguesias de Covões e Camarneira e Cadima, os maiores quantitativos populacionais descritos parecem 

capitalizar as vantagens da posição privilegiada à sede de Município, Sanguinheira pela proximidade quer a Cantanhede quer à 

Tocha, beneficia duplamente da localização, no entanto não apresenta o mesmo comportamento. Se de uma forma global as 

relações funcionais a Coimbra são evidentes, Ançã, tendo em atenção a localização e a acessibilidade a Coimbra (reforçada pela 

A14), tem motivado uma procura crescente de habitação em função dos valores praticados na maior cidade do Centro do país. 
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Figura 9| População residente no concelho de Cantanhede, em 2011 
Fonte| INE [16] 

Esta repartição da população é já evidente na análise dos dados relativos a 1991 e 2001. Mas, é sobretudo a partir de 1991 que a sede 

de município se assume como principal polo de atração da população, facto que deve ser entendido no quadro da evolução da população 

num tempo mais longo em que a emigração se refletiu numa perda populacional generalizada até aos anos oitenta e da dinâmica 

económica recente em resultado das recursos locais e da política do município para proporcionar condições à fixação de investimentos. 

Apresentando o Baixo Mondego uma repartição desigual da população por município, também no caso de Cantanhede se verifica 

uma oposição entre as freguesias contíguas à sede de município e servidas pela EN234, EN 234-1 e A14 que ligam Mira a 

Coimbra, as freguesias da metade sul/oeste, onde se destaca a Tocha e a ligação fundamental entre o norte e o sul do País (A17 e 

EN109) e as restantes freguesias tendo em atenção os quantitativos populacionais. Mas, globalmente todas as freguesias deste 

Município beneficiam da localização e posição privilegiadas no contexto do território do Centro Litoral. 

A consideração para o município de Cantanhede dos valores de população residente, desde os anos cinquenta do século XX até 

aos nossos dias permite uma leitura em termos evolutivos, ao mesmo tempo que possibilita igualmente algumas reflexões sobre as 

caraterísticas do território. Uma primeira ideia decorre do facto de não obstante a sua posição privilegiada entre as áreas urbanas e 

industrializadas do Baixo Vouga e das cidades de Coimbra e Figueira da Foz, ocorreu, entre 1950 e 2011, um decréscimo 

populacional significativo, tendo Cantanhede perdido durante este período 2.877 habitantes.  

Porém, a forma e o ritmo como se processou esta quebra demográfica não foi uniforme no período em análise. Com efeito, após um 

período de crescimento populacional entre 1950 e 1960, tendo-se ultrapassado nesta altura a fasquia dos 40 mil residentes, o concelho 

perdeu população nas duas décadas seguintes (anos 60 e 70), o que é perfeitamente enquadrável na história da demografia 

portuguesa, marcada nesta altura pelos movimentos migratórios para os países industrializados do centro e norte da Europa. Porém 

esta tendência de decréscimo populacional agravou-se na década de 80, tendo o concelho perdido cerca de 4,1% da sua população 

residente, denotando-se os efeitos da migração interna para as áreas metropolitanas que marcaram este período. Só na década de 90 

é que o concelho volta a ganhar população, tendo esta aumentado cerca de 2,1%, mas manifestamente insuficiente para compensar as 

perdas sentidas nas décadas anteriores. Na última década censitária, volta-se a registar uma dinâmica recessiva, com uma quebra de 

população na ordem dos 3,5%, acompanhando a evolução populacional da restante sub-região onde se insere. 
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Gráfico 7| Evolução da população residente no município de 
Cantanhede entre 1950 e 2011. 

Fonte| INE [16] 

Gráfico 8| Taxa de variação da população residente no Município de 
Cantanhede entre 1950 e 2011. 

Fonte| INE [16] 

As catorze freguesias que constituem o município, apresentam, nas últimas duas décadas, dinâmicas demográficas distintas. 

Tabela 26| Distribuição da população residente nas freguesias do município de Cantanhede (1991-2011). 

UNIDADE TERRITORIAL 
POPULAÇÃO RESIDENTE (Nº) TAXA DE VARIAÇÃO (%) 

1991 2001 2011 1991/2001 2001/2011 

Ançã 2.387 2.579 2.625 8,0 1,8 

Cadima 3.254 3.216 2.963 -1,2 -7,9 

Cordinhã 1.133 1.141 1.034 0,7 -9,4 

Febres 3.159 3.594 3.352 13,8 -6,7 

Murtede 1.606 1.530 1.431 -4,7 -6,5 

Ourentã 1.427 1.310 1.208 -8,2 -7,8 

Tocha 4.369 4.016 3.992 -8,1 -0,6 

São Caetano 932 935 801 0,3 -14,3 

Sanguinheira 2.169 2.158 1.901 -0,5 -11,9 

UF Cantanhede e Pocariça 7.478 8.229 8.839 10,0 7,4 

UF Covões e Camarneira 3.332 3.338 2.979 0,2 -10,8 

UF Portunhos e Outil 2.102 2.093 2.045 -0,4 -2,3 

UF Sepins e Bolho 2.222 2.143 1.924 -3,6 -10,2 

UF Vilamar e Corticeiro de Cima 1.570 1.628 1.501 3,7 -7,8 

CANTANHEDE 37.140 37.910 36.595 2,1 -3,5 

Fonte| INE [16] 

Se entre 1991 e 2001 ocorreu um acréscimo populacional no concelho, onde sete das catorze freguesias registaram um aumento 

de residentes, no entanto, na década seguinte ocorreu uma inversão desta tendência. Neste período marcado pelo declínio 

populacional a nível concelhio apenas duas freguesias registaram um aumento de residentes, nomeadamente, União das 

Freguesias de Cantanhede e Pocariça (610 habitantes, correspondendo a 7,4%) e Ançã (46 habitantes, correspondendo a 1,8%). 

As restantes freguesias registaram um decréscimo de população residente entre 2001 e 2011, sendo que as diminuições mais 

expressivas foram nas freguesias de São Caetano, Sanguinheira e União das Freguesias de Covões e Camarneira (-14,3%, -11,9% 

e -10,8% respetivamente). 

Tendo em consideração as freguesias que apresentam os maiores quantitativos populacionais, verifica-se que Tocha, Febres e 

Cadima registaram um decréscimo populacional na última década, enquanto Cantanhede foi deste grupo a única que ganhou. 
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Gráfico 9| Taxa de variação da população residente nas freguesias do Município de Cantanhede entre 2001-2011.  
Fonte| INE [16] 

• OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

A caracterização da Ocupação de Solo no concelho de Cantanhede assenta na informação disponibilizada da carta CORINE Land 

Cover 2006 [6].  

A informação referente à ocupação de solo comporta uma definição de manchas com base em cinco tipos diferentes de utilização 

do solo, de acordo com a nomenclatura definida no âmbito da cartografia CORINE Land Cover, associadas à seguinte ocupação:  

− Territórios artificializados – Corresponde a territórios profundamente marcados pela artificialização associada à ocupação humana 

como o tecido urbano; espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos culturais e de lazer; indústria, comércio e transportes; áreas 

de extração de inertes;  

− Áreas agrícolas e agroflorestais – Quando a parcela é constituída por terras aráveis associadas a áreas agrícolas heterogéneas, 

culturas permanentes ou temporárias, prados e pastagens permanentes;  

− Florestas e meios naturais e seminaturais – Quando a parcela é constituída por ocorrências florestais ou ainda formações de 

vegetação arbustiva e herbácea mas em que existam ocorrências florestais;  

− Zonas húmidas – Estuários (englobando sapais) ou zonas húmidas interiores ou litorais;  

− Corpos de água – Correspondentes a águas interiores ou marinhas e costeiras.  

Através da Figura 10 verificamos a predominância das manchas de Florestas e meios naturais e seminaturais e Áreas agrícolas e 

agroflorestais no município de Cantanhede. 
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Figura 10| Ocupação do uso do solo no município de Cantanhede.  
Fonte | CORINE Land Cover [6] 

Os dados apresentados no Gráfico 10 confirmar a afirmação 

anterior. Mais de 55% do território é ocupado por Florestas e 

meios naturais e seminaturais e cerca de 40% é ocupado por 

Áreas agrícolas e agroflorestais. 

Cerca de 4% do território é ocupado por Territórios 

artificializados, com as manchas mais representativas na União 

das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, Febres e Tocha.  

A área de Corpos de água apresenta um valor residual, 

correspondendo a menos de 1% do território concelhio, 

localizando-se ao longo da linha de costa. 

Em Cantanhede, e de acordo com os dados da CORINE Land Cover, não se encontram Zonas húmidas. 

Observando a Carta de Ocupação Atual do Solo é possível constatar a existência de um modelo espacial de ocupação do solo que 

se distribui praticamente por todo o território concelhio, em função da fixação das povoações e qualidade dos solos existentes, 

tendo por núcleo os diversos perímetros edificados a que se associam as respetivas unidades agrícolas localizadas na sua 

envolvente mais próxima, e por fim a mata (ocupação florestal)“(...) como elemento predominante da paisagem, estabelecendo a 

fronteira relativamente às áreas de influência dos diferentes aglomerados. A mata define as unidades agrícolas referentes a cada 

aldeia, que funciona como núcleo distribuidor em relação aos campos de cultivo”8. 

 
8 Extraído de C.M.C – Relatório Síntese do PDM em vigor, Pp. 16 

 

Gráfico 10| Distribuição das manchas de Ocupação do Solo no município 
de Cantanhede.  

Fonte | dados CORINE Land Cover [6], elaboração própria 
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• RECLASSIFICAÇÃO DO SOLO RURAL EM SOLO URBANO POR PMOT 

O Plano Diretor Municipal ao estabelecer um modelo de evolução previsível da ocupação humana e da organização de redes e 

sistemas urbanos estabelece o uso do solo, recorrendo para isso à classificação e qualificação dos mesmos. A classificação do solo 

determina a utilização básica dos terrenos, distinguindo para isso, claramente a ocupação rural da urbana. Essa distinção assenta, 

designadamente nos seguintes aspetos9: 

a) Solo urbano é aquele para a qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e de edificação, nele se compreendo os 

terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja programada, constituindo o seu todo o perímetro urbano; 

b) Solo rural, aquele para o qual é reconhecida vocação para as atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou minerais, assim como o que 

integra os espaços naturais de proteção ou de lazer, ou que seja ocupado por infraestruturas que não lhe confiram o estatuto de solo urbano.” 

Será importante constatar que o município de Cantanhede apresenta uma matriz rural, anterior ao processo de industrialização, que 

se mantém apesar de diluída na dinâmica de urbanização extensiva, onde impera o padrão difuso de ocupação edificada, 

complementado por padrões agrícola e florestal complementares. 

Relativamente à matriz rural, é defendida como mais-valia no quadro do desenvolvimento concelhio, e não como estrutura inflexível e 

intocável, da qual o concelho não poderá tirar proveito ou benefícios. Nesse sentido, e de forma genérica, nada se aponta em relação ao 

atual padrão de ocupação do solo, que se considera adequado, em que o perímetro urbano constitui o núcleo gerador da unidade 

territorial (que muitas vezes corresponde ao lugar) ao qual se associam unidades agrícolas, localizadas na sua envolvente mais próxima 

e à qual se sobrepõe. O espaço florestado (que ocupa a terceira “coroa”), enquanto elemento predominante na paisagem, limita as 

unidades agrícolas referentes a cada lugar funcionando, neste sentido, como núcleo distribuidor em relação aos campos de cultivo. 

O modelo de desenvolvimento proposto prende-se com o entendimento do concelho enquanto um sistema urbano policêntrico e 

equilibrado, em que está patente o reforço da relação entre espaços urbanos e rurais. Trata-se pois de ultrapassar a clivagem, 

inadaptada aos dias de hoje, entre cidade e campo. 

A classificação de aglomerado rural é atribuída aos pequenos núcleos edificados com tipologia de edificação compostas por 

edificação principal e anexos ligados a atividade de produção agrícola, que pela sua localização estão isolados do sistema urbano 

principal, mas mantém as suas funções. Estes aglomerados são delimitados numa perspetiva de consolidação do povoamento 

rural, permitindo a continuidade das atividades desenvolvidas nesses núcleos.  

Para a delimitação do solo rural na Planta de Ordenamento, utilizou-se como elemento base a planta de ocupação atual do solo, 

apresentada na fase de caraterização e recorreu-se ao cruzamento de: 

a) Ortofotos de 2012 da Direção Geral do Território; 

b) Carta Militar de Portugal, à escala 1:25 000, cartas números 196, 206, 207, 208, 217, 218, 219, 228, 229, e 230 do Instituto 

Geográfico do Exército, em formato vetorial, que constituem a base cartográfica da revisão do PDM. 

c) Levantamentos de campo. 

Assim, e analisando o PDM em vigor e os dados fornecidos, relativamente à proposta de Ordenamento para o município de 

Cantanhede, temos que cerca de 587 hectares foram reclassificados de solo rural para urbano, enquanto que 542 foram 

 
9 Artigo 72º do DL nº 380/99, de 22 de setembro, na sua redação atual 
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reclassificados de solo urbano para rural, o que se traduz num saldo de +45 hectares integrados em solo urbano relativamente ao 

PDM em vigor, o que é um valor baixo, no contexto concelhio. 

• PERCENTAGEM DE ÁREA OCUPADA POR RAN E REN 

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN) DE CANTANHEDE 

A delimitação da Reserva Agrícola Nacional no município de Cantanhede que se encontra regulamentada pelo PDM94, foi alvo 

posteriormente, de quatro alterações (em 1997, 2002, 2002 e 2006). 

De acordo com o preconizado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, 

de 20 de fevereiro, designadamente, na alínea a) do n.º 2 do artigo 93º, “a alteração dos instrumentos de gestão territorial pode 

decorrer: (…) Da evolução das condições económicas, sociais, culturais ambientais que lhes estão subjacentes e que fundamentam 

as opções definidas no plano, desde que se revista de caráter parcial, designadamente se restrinja a uma parte delimitada da 

respetiva área de intervenção”. 

Tendo em conta o período decorrido, de vigência do PDM, consideram-se significativas as alterações das condições económicas e 

sociais, não só ao nível da realidade local, mas principalmente global, obrigando o Município de Cantanhede a tornar-se um 

concelho atrativo e estrategicamente desenvolvido com capacidade de criar sinergias e potenciar os seus recursos de capital, quer 

físico quer humano. Esta estratégia requer a adequação do território à criação de condições para a sua concretização. 

A carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN), relativa ao concelho de Cantanhede, foi aprovada pela Portaria n.º 456/92, publicada 

no DR nº 126, Série I-B, de 1-06-1992. A área de RAN delimitada inicialmente foi de cerca de 10.035 ha. 

Na Figura 11 é apresentada a proposta de delimitação da RAN no município de Cantanhede. 

 

Figura 11| Proposta de delimitação da RAN do Concelho de Cantanhede. 

Assim no total temos uma área de RAN proposta de 9.702,62ha, correspondendo a cerca de 24,82% do concelho de Cantanhede. 
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RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) DE CANTANHEDE 

A Carta da REN para o concelho de Cantanhede, foi inicialmente delimitada pela Direção Regional do Ambiente e Recursos 

Naturais do Centro, baseada na aplicação do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março. O regime jurídico da Reserva Ecológica 

Nacional (REN) é o que consta do Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

novembro, com a redação do seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho. 

Em termos de área concelhia afeta a REN, esta era de 2.0209 ha, que se desagregou por diversos sistemas biofísicos com 

características ecológicas específicas, nomeadamente: Sistema dunar (25.5%), Área máxima de infiltração (46,9%), Área de risco 

de erosão (2,7%), Leito de cursos de água e Zona de cheia (4.6%), Cabeceira (19,2%), Praia (0,6%), Lagoa e proteção (0,6%). 

Para além destes sistemas é fundamental fazer referência aos 4.082,8 ha afetos a faixa marítima, que agregados aos sistemas 

anteriormente apresentados perfazem o total de 24.292,7 ha (correspondendo a cerca 62% do município de Cantanhede). De 

salientar que estes sistemas biofísicos foram definidos tendo por base o anexo I do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março que 

estabeleceu o regime jurídico da REN, em vigor à data do PDM94. 

Segundo o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012 de 2 de 

novembro, a Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e 

sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial. É uma restrição 

de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e 

transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. 

A revisão da Carta da REN concelhia integra-se no processo de Revisão do PDM94, sendo delimitada com base nos critérios do 

Decreto-Lei n.º 93/90, 19 março, ao abrigo do regime transitório previsto. 

De acordo com o anexo III do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, e tendo em conta as características específicas do território, 

as áreas a integrar na REN municipal de Cantanhede são as seguintes: 

Tabela 27| Áreas a integrar na REN municipal de Cantanhede. 

Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de março Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto 

Faixa ao longo de toda a costa marítima Faixa marítima de proteção costeira 

Praias Praias 

Dunas litorais, primárias e secundárias, ou, na presença de sistemas 
dunares que não possam ser classificados daquela forma, toda a área que 
apresente riscos de rotura do seu equilíbrio biofísico por intervenção 
humana desadequada ou, no caso das dunas fósseis, por constituírem 
marcos de elevado valor científico no domínio da geo -história 

Dunas costeiras e dunas fósseis 

Leitos dos cursos de água 

(As margens não integravam a REN) 
Cursos de águas e respetivos leitos e margens 

Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e uma faixa 
de proteção delimitada a partir da linha de máximo alagamento 

Lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e zonas de proteção 

Cabeceiras das linhas de água 
Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos 

Áreas de máxima infiltração 

Zonas ameaçadas pelas cheias 
Zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas adjacentes 
nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos hídricos 

Áreas com risco de erosão Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

Escarpas, sempre que a dimensão do seu desnível e comprimento o Áreas de instabilidade de vertentes 
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Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de março Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto 

justifiquem, incluindo faixas de proteção delimitadas a partir do rebordo 
superior e da base 

(As escarpas não integravam a REN municipal) 

Fonte | Anexo III do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março Erro! A origem da referência não foi encontrada. 

Na Figura 12 é apresentada a proposta de delimitação da REN no município de Cantanhede. 

 

Figura 12| Proposta de delimitação da REN do Concelho de Cantanhede. 

Assim no total temos uma área de REN proposta de 16.799,16ha, correspondendo a cerca de 42,98% do concelho de Cantanhede. 

De seguida é apresentada a análise SWOT relativa à análise tendencial efetuada para o Fator Crítico para a Decisão “Dinâmica 

Territorial”. 
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Tabela 28| Análise SWOT da análise de tendência realizada para o Fator Crítico para a Decisão “Dinâmica Territorial”. 

FATOR CRÍTICO 
PARA A DECISÃO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS SITUAÇÃO TENDENCIAL 

Dinâmica Territorial ▪ Terceiro município mais 
populoso da sub-região do 
baixo Mondego 

▪ Território concelhio 
marcadamente Florestas e 
meios naturais e seminaturais e 
Áreas agrícolas e agroflorestais 

▪ Elevado potencial agrícola 

▪ Diminuição do número de 
habitantes 

▪ Diminuição da área de REN, 
decorrente do novo regime da 
REN 

▪ Incentivar a fixação da 
população, de modo a 
permanecer ou melhorar a 
“posição” na sub-região  

▪ Incentivo à prática agrícola e/ou 
florestal 

▪ Melhoria do ordenamento 
territorial  

▪ Aposta nas atividades 
relacionadas com a Floresta e 
Agricultura 

▪ Envelhecimento populacional 
resultante da diminuição da 
população  

▪ Abandono do espaço agrícola e 
florestal 

▪ Diminuição do número de 
habitantes 

▪ Envelhecimento da população, 
potenciado problemas 
socioeconómicos 

▪ Melhoria da gestão do 
ordenamento resultante da 
utilização de ferramentas/ 
sistemas mais precisos 
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8.2.2 OPORTUNIDADES E RISCOS 

Seguidamente é apresentada uma matriz de interpretação das oportunidades e riscos dos objetivos definidos para a Revisão PDM 

de Cantanhede para o Fator Crítico para a Decisão “Dinâmica Territorial”. 

Tabela 29|Matriz de Oportunidades e Riscos para o Fator Crítico para a Decisão “Dinâmica Territorial”. 

  DINÂMICA TERRITORIAL 

  USO DO SOLO 

O1 Proteger e valorizar o património natural e paisagístico e a biodiversidade ++ 

O2 Preservar e valorizar o património cultural e os recursos culturais endógenos  ++ 

O3 Criar uma rede de estruturas de conhecimento, ensino, investigação e cultura  0 

O4 Reforçar o papel da cidade e diminuir as assimetrias territoriais  +/- 

O5 Criar condições de dinamismo económico  0 

O6 Reforço das infraestruturas e nível de atendimento  +/- 

(+; ++) Oportunidade; (-; --) Risco; (+/-) Relação neutra ou incerta; (0) Sem relação 

O FCD “Dinâmica Territorial ” apresenta relações positivas e neutra ou incerteza com os objetivos enunciados para a revisão do 

PDM de Cantanhede. Nenhum dos objetivos enunciados constitui-se como um fator de risco para o FCD enunciado 

o USO DO SOLO 

O O1 e O2 relacionados com a proteção valorização do património natural e paisagístico e a biodiversidade, bem como a 

preservação e valorização do património cultural e os recursos culturais e endógenos apresenta uma relação positiva com o critério 

de avaliação Uso do Solo, na medida em que poderá contribuir para a uma melhor definição e delimitação dos atuais usos do solo e 

desta forma melhorar a gestão do território. 

Ao nível dos objetivos O4 e O6 temos uma relação neutra ou de incerteza. Assim poderemos destacar positivamente a 

implementação do O4 e O6 que será uma oportunidade de melhorar a dinâmica territorial concelhia, evitando uma ocupação 

dispersa, alcançando assim um melhor uso do solo. Como ponto menos positivo temos que a implementação destes objetivos 

poderá implicar um aumento da artificialização do solo e uma diminuição das áreas ocupadas por Rede Natura 2000 e 

condicionantes biofísicas importantes como a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica Nacional.  
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8.2.3 DIRETRIZES PARA O SEGUIMENTO 

Atendendo ao exposto relativamente a este Fator Crítico para a Decisão, de seguida são expressas as diretrizes para a fase de 

seguimento. As diretrizes podem ser de planeamento, gestão e/ou monitorização 

− Monitorizar a dinâmica demográfica das várias freguesias concelhias 

− Criar incentivos à fixação de população jovem no município 

− Monitorizar os efeitos da política de ordenamento, planeamento e gestão do território na dinâmica populacional e na ocupação e uso do solo  

− Promover a proteção e preservação dos recursos naturais no concelho  

− Monitorizar o uso do solo nas áreas mais sensíveis como Rede Natura 2000 e componentes biofísicas como a RAN e REN 

− Assegurar que a implantação de infraestruturas é compatibilizada com as áreas ecologicamente sensíveis, ou de reconhecido valor 

paisagístico e patrimonial, com as áreas mais densamente povoadas  

− Monitorizar a integração das orientações estratégicas nacionais e regionais nas políticas, planos e programas municipais  
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8.3 RISCOS 

Pretende-se com este Fator Crítico para a Decisão proceder à identificação de riscos mistos e tecnológicos existentes ou 

potenciais. Para este Fator Crítico para a Decisão foram definidos dois critérios de avaliação, cujas dimensões de 

análise/indicadores de avaliação constam na Tabela 30. 

Tabela 30| Critérios de avaliação e dimensões de análise/indicadores para o Fator Crítico para a Decisão “Riscos” 

FACTORES CRÍTICOS PARA 
A DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

DIMENSÕES DE ANÁLISE/INDICADORES  

Riscos 
Riscos Tecnológicos, 

Mistos e Naturais 

Tipologia de atividades industriais  

Acidentes ocorridos decorrente de atividades industriais 

Ocorrência de incêndios (nível de risco, n.º incêndios, área ardida) 

Potenciais fontes de poluição 

  Zonas inundáveis 

8.3.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: RISCOS TECNOLÓGICOS, MISTOS E NATURAIS 

• TIPOLOGIA DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS 

O Município de Cantanhede apresenta um tecido industrial considerável, com cinco Zonas Industriais: Zona Industrial de 

Cantanhede, Zona Industrial de Febres, Zona Industrial da Tocha, Núcleo Industrial de Murtede e Zona Industrial de Ançã. 

 

Figura 13| Localização das cinco Zonas industriais de Cantanhede. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC) [22], estas Zonas 

Industriais concentram várias empresas de diversos sectores de atividades, sendo possível destacar indústrias de móveis, indústria 

de madeiras, o parque tecnológico de Cantanhede, uma indústria de colas, a Lactogal, o Parque Industrial da Bairrada onde se 

encontra uma fábrica de componentes para motores, bem como indústrias associadas à distribuição de combustíveis. 
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Um aspeto que deve ser realçado, é o de diversas indústrias, nomeadamente serrações, se localizarem dispersas um pouco por 

todo o município. 

• ACIDENTES OCORRIDOS DECORRENTES DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS 

Tal como refere o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC) [22] segundo a Proteção Civil, um acidente grave é um 

acontecimento, como uma emissão de substâncias, um incêndio ou uma explosão de proporções graves, resultante de 

desenvolvimentos inesperados, ocorridos durante o funcionamento de um estabelecimento, que constitua perigo grave, imediato ou 

retardado, para a saúde humana e/ou para o ambiente e que envolva uma ou mais substâncias perigosas. 

As empresas consideradas de nível de perigosidade elevado, segundo o Decreto-Lei nº. 164/2001, de 23 de maio10, deve adotar 

todas as medidas necessárias para evitar acidentes graves e para limitar as suas consequências para o homem e o ambiente. 

Assim, todos os operadores abrangidos pelo presente diploma devem elaborar um documento que defina a sua política de 

prevenção de acidentes graves (PPAG), bem como zelar pela sua correta aplicação. Os operadores estão obrigados a elaborar e a 

apresentar à DGA um relatório de segurança (RS) 

Para efeitos de emergência por parte de entidades públicas, só são considerados os acidentes industriais que pela sua dimensão, 

extravasem os limites das respetivas instalações industriais. 

No município de Cantanhede, os estabelecimentos industriais não podem ser considerados verdadeiramente perigosos, uma vez 

que, no município apenas se regista uma indústria de colas (Zona Industrial de Tocha), que pode representar um risco maior. No 

entanto, no Município, existem várias serrações que constituem, como já foi referido, um risco elevado de incêndio industrial. Um 

aspeto a ser considerado, é facto da localização de algumas empresas, nomeadamente nas Zonas Industriais, poderem 

desencadear o “efeito dominó”, causando assim grandes impactos nas indústrias e ambiente. 

Para além destes, a existência de depósitos de gás e postos de abastecimento dispersos por todo o Município, relativamente perto 

ou mesmo inseridos nos núcleos urbanos, aumentam as vulnerabilidades do risco de acidentes perigosos. No entanto, no Município 

não existem no momento empresas abrangidas pela obrigatoriedade de apresentação da Notificação de Segurança. 

Até á data de elaboração deste relatório não se teve conhecimento da atuação por parte da Proteção Civil de acidentes ocorridos 

decorrentes de atividades industriais. 

• OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIOS (ÁREAS ARDIDAS E NÚMERO DE INCÊNDIOS, NÍVEL DE PERIGOSIDADE E DE RISCO) 

Os incêndios florestais são considerados como fenómenos naturais, no entanto, a sua ocorrência encontra-se cada vez mais 

associada à ação antrópica, podendo o Homem desempenhar um papel fulcral, quer como causa, quer ao nível da resolução deste 

fenómeno. No entanto não é possível esquecer que as condições meteorológicas, o tipo de coberto vegetal e a orografia, 

determinam em muito as características da sua propagação. 

Tal como refere o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC) [22] a floresta constitui uma das maiores riquezas 

naturais do Município, não só pela importância económica que direta e indiretamente representa, como também pelos contributos 

concedidos ao equilíbrio ambiental e à beleza paisagística de algumas zonas.  

 
10 Decreto-Lei nº. 164/2001, de 23 de maio: tem por objeto a prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação 
das suas consequências para o homem e para o ambiente, com vista a assegurar, de forma eficaz e coerente, um elevado nível de proteção dos 
mesmos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 96/82/CE, do Conselho, de 9 de Dezembro. 
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Parte do Município de Cantanhede está classificado como Rede Natura 2000 - Sítio Dunas de Mira, Gandâra e Gafanhas que é 

formado por um cordão dunar litoral contínuo no qual se destaca, pela sua representatividade de florestas dunares de Pinus Pinea e 

Pinus Pinaster [22]. 

Uma vez que a floresta do Município de Cantanhede ocupa uma área de cerca de 21.000ha, o risco de incêndio florestal é um dos 

que maior atenção suscita aos agentes de proteção civil.  

ÁREA ARDIDA E N.º DE INCÊNDIOS 

A análise do número de ocorrências e das áreas ardidas é feita a partir dos dados disponibilizados pelo Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF) [13]. Para análise desta temática foi, igualmente, tida em consideração o PMDFCI de Cantanhede 

[21] Os dados relativos à quantificação da área queimada e do n.º de incêndios ocorridos durante o período 1990-2010 são 

apresentados a seguir na Tabela 31 e no Gráfico 11. 

Tabela 31| Superfície ardida (ha) e tipo de superfície ardida no concelho de Cantanhede para o período de 1990-2010 

 Nº Ocorrências 
Área Ardida 

Povoamentos (ha) 
Área Ardida 
Matos (ha) 

Área Ardida Total no Concelho 

 ha % 

1990 23 17,2 14,6 31,8 0,08 

1991 31 6,3 1,9 8,1 0,02 

1992 34 7,2 4,0 11,3 0,03 

1993 29 3.027,3 3,9 3.031,1 7,75 

1994 22 2,0 10,7 12,7 0,03 

1995 51 415,6 13,0 428,6 1,10 

1996 29 6,3 7,1 13,4 0,03 

1997 42 8,4 8,3 16,7 0,04 

1998 23 6,4 6,0 12,4 0,03 

1999 17 6,0 2,7 8,7 0,02 

2000 29 6,4 5,5 11,8 0,03 

2001 25 2,0 4,0 6,1 0,02 

2002 27 36,8 7,0 43,8 0,11 

2003 36 6,0 3,8 9,8 0,03 

2004 36 12,9 3,9 16,8 0,04 

2005 79 431,2 8,9 440,1 1,13 

2006 102 45,8 12,2 58,0 0,15 

2007 32 9,0 8,1 17,1 0,04 

2008 42 178,1 175,9 354,0 0,91 

2009 42 6,5 5,8 12,2 0,03 

2010 46 7,9 2,8 10,7 0,03 

2011*      

TOTAL 797 4.245,3 310,0 4.555,2  
2011* Informação disponibilizada PMDFCI Cantanhede [21] 

Fonte| ICNF [13] 

Através dos dados apresentados verifica-se que no período 1990-2010 arderam no concelho de Cantanhede um total de 4.555,2 

hectares, correspondendo aproximadamente a 11,7% da área territorial do concelho. 

Tal como refere o PMDFCI de Cantanhede [21] nas últimas décadas os incêndios florestais passaram a atingir dimensões 

catastróficas não só em Portugal como em grande parte dos países mediterrâneos. Os fatores meteorológicos criam condições 

conjunturais que explicam uma boa parte da variação anual da área queimada, todavia, existem causas estruturais, de cariz 

socioeconómico, sem as quais não será possível compreender o acréscimo de áreas queimadas verificado nas últimas décadas. 
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O ano de 1993 e 2005, tal como em muitos outros concelhos de Portugal, foram os anos em que ardeu uma maior área, cerca de 

7,75% e 1,13%, respetivamente, do território concelhio ardeu.  

A análise da área ardida leva-nos a concluir que não tem existido uma grande variação, á exceção dos anos 1993, 1995, 2005 e 

2008, com maior registo alcançado em 1993, altura em que arderam mais de 3.000 hectares. Verificamos ainda que o ano de 2011 

apresentou uma área ardida (94,1 ha). 

No entanto ao longo deste período verifica-se uma acentuada variação anual, alternando períodos com uma reduzida área ardida 

com outros caracterizados por uma elevadíssima área ardida. Em média, arderam cerca de 211 hectares por ano. 

Quando analisamos os valores por tipo de área ardida verifica-se que a maior parte dos incêndios ocorridos no concelho de 

Cantanhede corresponde a área de Povoamentos. 

Verifica-se que cerca de 54% do espaço florestal ardido em 1990 era ocupado por Povoamento. Em 1993 cerca 99,9% do espaço 

florestal ardido era ocupado por Povoamento, em 2005 correspondia a cerca de 98%. Em 1994 verificamos que cerca de 84% do 

espaço florestal ardido era ocupado por Matos. 

Em média no período com dados apresentados, 36,1% da área ardida corresponde a Matos e 63,9% corresponde a Povoamentos. 

Verificou-se que o estrato de Povoamento, mais atingido ocorreu em 1993 e 2005. 

É ainda possível constatar que não existe uma relação direta entre o número de incêndios ocorridos e a área ardida para o mesmo 

ano. De facto regista-se, em algumas situações, um elevado número de incêndios em que a área ardida é muito baixa (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11| Número de Incêndios Florestais e Área ardida no concelho de Cantanhede.  
Fonte| ICNF [13] e PMDFCI [21] 

Através do gráfico é percetível que os anos de 1993, 2005 e 1995 foram os mais críticos em termos de área ardida, com 3.031 ha, 440 ha e 

429 ha, respetivamente. Para o período em análise o ano de 2011 foi o ano mais crítico em termos de ocorrências, com 120 ocorrências. 
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Na Figura 14 encontram-se as áreas ardidas no município de Cantanhede entre 1990 e 2013, onde se destacam as grandes 

manchas de áreas ardidas nos anos de 1993, 2005, 1995 e 2008. Os dados de área ardida de 2013 são dados provisórios, 

registando uma mancha na freguesia da Tocha. 

 

Figura 14| Localização da área ardida no município de Cantanhede entre 1990 e 2013.  
Fonte | ICNF 

NÍVEL DE PERIGOSIDADE E DE RISCO  

Será importante, antes de analisar os indicadores, apresentar uma breve definição relativamente aos conceitos de perigosidade e risco. 

Assim, de acordo com o Guia elaborado pela ANPC, DGOTDU e IGP [12], temos: 

Tabela 32| Conceitos.  

Conceito Definição 

Perigo Processo ou ação natural, tecnológico ou misto suscetível de produzir perdas e danos identificados. 

Perigosidade 
Probabilidade de ocorrência de um processo ou ação (natural, tecnológico ou misto) com potencial destruidor (ou para provocar 
danos) com uma determinada severidade, numa dada área e num dado período de tempo. 

Risco 

Probabilidade de ocorrência de um processo (ou ação) perigoso e respetiva estimativa das suas consequências sobre as 
pessoas, bens ou ambiente, expressas em danos corporais e/ou prejuízos materiais e funcionais, diretos ou indiretos. Os riscos 
podem ser agrupados em 3 grupos: 

− Riscos Naturais: resultam do funcionamento dos sistemas naturais (sismos, movimentos de massa em vertentes, erosão do 
litoral, cheias e inundações); 

− Riscos Tecnológicos: resultam de acidentes, frequentemente súbitos e não planeados, decorrentes da atividade humana 
(cheias e inundações por rutura de barragens, acidentes no transporte de mercadorias perigosas, emergências 
radiológicas); 

− Riscos Mistos: resultam da combinação de ações continuadas da atividade humana com o funcionamento dos sistemas 
naturais (incêndios florestais). 

Fonte| Guia elaborado pela ANPC, DGOTDU e IGP [17] 

Um incêndio florestal corresponde a um fogo incontrolado em florestas, matas e outros espaços com abundante vegetação (matos, 

áreas de incultos e áreas agrícolas). Os incêndios florestais são habituais nas áreas de clima mediterrânico, particularmente em 

dias quentes e secos, sobretudo quando se associa também o vento forte. Podem ser o resultado de causas naturais (trovoadas 

secas), mas, em regra, são devidos a negligência humana e, muitas vezes, a atos de natureza criminosa. 
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Assim, na Figura 15 carta relativa à perigosidade de incêndio florestal no concelho de Cantanhede. 

 

Figura 15| Perigosidade de incêndio florestal no concelho de Cantanhede.  
Fonte| PMDFCI [21]  

Assim, e de acordo com o PMDFCI [21], o mapa de perigosidade, representa o potencial de um território para a ocorrência de um 

incêndio, e permite responder à questão “Onde tenho maior potencial para que o fenómeno ocorra e adquira maior magnitude?”. Está 

particularmente indicado para as ações de prevenção, devendo constituir a ferramenta de eleição na programação, anual ou plurianual, 

das ações de silvicultura preventiva e de criação de infraestruturas de prevenção e apoio ao combate a incêndios florestais. 

Da análise dos dados apresentados, verifica-se que cerca de 36% da área do concelho está sujeita a uma classe Baixa de 

perigosidade de incêndio. Apesar de esta classe ser a mais representativa no concelho, deve-se ter em consideração os locais onde a 

perigosidade é Muito Elevada (9,7%) e Elevada (9,8%). Estas zonas encontram-se a Oeste e Sudeste do concelho (freguesias da 

Tocha, Ançã, Murtede e Portunhos), normalmente associadas a locais de cruzamento entre áreas florestais contínuas. Com um grau 

de perigosidade inferior mas mesmo assim preocupante (classe média) surge uma vasta área (30%) distribuída, quase 

uniformemente ao longo do concelho. 

Seguidamente é apresentado o Risco de Incêndio Florestal no concelho de Cantanhede. 

Assim, e de acordo com o PMDFCI [21], 0 mapa de risco combina os componentes do mapa de perigosidade com as componentes 

do dano potencial (vulnerabilidade e valor), e indica o potencial de perda face a um incêndio, isto é, informa onde, em caso de 

ocorrência de um incêndio, o valor pecuniário perdido é maior ou menor. 

Nas ações de programação da prevenção, este mapa deverá ser lido conjuntamente com o mapa de perigosidade, e sobretudo com 

o de combustíveis. Nas ações do planeamento da supressão de um incêndio entretanto a decorrer, este mapa permite colocar os 

meios de combate tendo em atenção o valor económico-social dos bens a defender. 

Da análise dos dados, verifica-se que a área com maior risco (classe Máxima) é a parte Este (freguesia da Tocha), Sudeste 

(freguesia de Ançã) e Norte (freguesia de Covões). 
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Figura 16| Risco de incêndio florestal no concelho de Cantanhede.  
Fonte| PMDFI [21]  

• POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO 

O município de Cantanhede apresenta uma diversidade ao nível da paisagem, onde se destaca o sítio da Rede Natura 2000 

PTCON0055 – Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas que engloba uma parcela do território concelhio, nomeadamente na zona 

litoral, caracterizado pela existência de um cordão dunar litoral contínuo, formando uma planície de substrato arenoso com um 

povoamento vegetal de resinosas e matos, com pequenas lagoas abastecidas por linhas secundárias de água doce.  

No município podemos ainda destacar a Gândara corresponde à área central do concelho de Cantanhede, caraterizada por um 

relevo muito suave por onde se dispersam inúmeros aglomerados de baixa densidade populacional. Esta subunidade da paisagem 

representa uma grande área territorial de acumulação dos materiais eluviados das regiões de cotas mais altas do concelho, o que 

justifica os seus solos aluvionares, de elevada aptidão agrícola e extrema permeabilidade, constituindo assim uma área de máxima 

infiltração e recarga dos aquíferos subterrâneos. 

Por último, a Zona dos Calcários, que ocupa toda a área sul e sudeste do território concelhio, carateriza-se por um relevo muito 

mais movimentado, predominando as classes de declives superiores a 15%. Pela análise da Carta Síntese da Estrutura Natural 

denotam-se perfeitamente as linhas de transição de um relevo suave para as situações de declives acentuados, traduzidas pelas 

linhas de cumeada principais desta região, as quais integram a demarcação das grandes bacias hidrográficas do rio Vouga e 

Mondego. A Ribeira de Ançã, afluente do rio Mondego, corre no seu vale encaixado apresentando “(...) variações muito grandes de 

caudal”11, resultado de um regime torrencial. Constitui, sem dúvida, uma das linhas de água mais significativas do concelho. Dadas 

as caraterísticas morfológicas desta região, os aglomerados existentes surgem bastante concentrados e consolidados, sendo os 

“(...) mais antigos e populosos do concelho”12. 

 
11 Extraído de C.M.C – Relatório Síntese do PDM em vigor, Pp. 11 
12 Extraído de C.M.C – Relatório Síntese do PDM em vigor, Pp. 2 
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Neste ponto serão abordados os potenciais conflitos/perturbações ambientais no concelho de Cantanhede, onde poderão enquadrar-se 

elementos que não resultam diretamente em conflitos ambientais, pretendendo mesmo contribuir para a correção dos mesmos, no entanto 

em função da sua própria utilização podem originar, em condições pontuais, situações de conflituo com os recursos naturais. 

Para a identificação destas áreas foi efetuado um levantamento in loco e pesquisa bibliográfica, atendendo a:  

− Poluição atmosférica  

− Poluição do solo  

− Poluição da água  

− Poluição sonora  

− Poluição visual 

Atendendo ao exposto, no concelho de Cantanhede foi possível identificar as seguintes potenciais fontes de poluição: 

1. EXTRAÇÃO DE INERTES (ATIVADAS E DESATIVADAS) 

Portugal é considerado particularmente 

rico em recursos naturais para a indústria 

extrativa, com alguma importância 

económica. Note-se, no entanto, que as 

pedreiras são explorações diretamente 

relacionadas com o aproveitamento de 

recursos naturais. 

De acordo com a definição legal expressa 

no Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 

outubro, entende-se por «Pedreira» o 

conjunto formado por qualquer massa 

mineral objeto do licenciamento, pelas 

instalações necessárias à sua lavra, área 

de extração e zonas de defesa, pelos 

depósitos de massas minerais extraídas, estéreis e terras removidas e, bem assim, pelos seus anexos. 

Assim, no município de Cantanhede foi possível encontrar um 

conjunto de atividades relacionadas com a exploração de inertes 

sendo que algumas encontram-se ainda em atividade e outras 

encontram-se desativadas. Na Figura 17 é apresentada a 

localização das pedreiras existentes no município de Cantanhede. 

Os principais inertes extraídos no município de Cantanhede são 

Argilas, Areias, Calcários e Saibro. 

Será importante referir que os recursos minerais são um fator 

chave para o desenvolvimento de uma sociedade e é, em alguns 

sítios, como uma das principais atividades empregadoras.  

 

Figura 17| Localização de pedreiras no município de Cantanhede.  
Fonte | CM Cantanhede 

 

Figura 18| Pedreira e Ançã (abril 2013) 
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A indústria extrativa não é mais que o veículo que põe esses recursos à disposição, respondendo às solicitações do mercado. Ora, sendo 

os recursos minerais recursos naturais não renováveis que unicamente podem ser explorados onde ocorrem através de uma ocupação 

temporária do território, esses espaços de ocorrência devem ser preservados para a Indústria Extrativa. É ao nível das políticas e medidas 

de ordenamento do território que essa preservação deve ser realizada de modo a garantir a acessibilidade da indústria aos recursos 

PRINCIPAIS PROBLEMAS: Os potenciais problemas ambientais que mais saltam à vista como resultado desta atividade é a 

alteração da topografia original. Como resultado desta alteração topográfica surgem outras problemas como a perturbação da 

estabilidade física e mecânica do solo, destruição do coberto vegetal potenciando o desequilíbrio nos sistemas naturais e 

degradação da paisagem (valor estético da paisagem). 

Salienta-se ainda que desta atividade são libertadas poeiras, fumos e gases contribuindo para a poluição atmosférica; as alterações 

das condições de drenagem superficial poderão contribuir para o arrastamento de contaminantes e consequente poluição das linhas 

de água; a atividade das máquinas e viaturas de extração e transporte, instalações de britagem, bem como potenciais detonações 

contribuem para a poluição acústica. Acrescido a estes problemas resultantes deste tipo de atividades temos a produção de 

resíduos como material excedente (escombreiras). 

2. EXPLORAÇÕES PECUÁRIAS  

De acordo com o Decreto-lei n.º 21/2008 de 10de novembro, que estabelece o regime do exercício da atividade pecuária, define 

como “atividade pecuária” todas as atividades de reprodução, produção, detenção, comercialização, exposição, e outras relativas a 

animais das espécies pecuárias. Esta atividade, com elevado interesse económico, se não for devidamente estruturado poderá 

apresentar risco ao nível da saúde pública, riscos ambientais e bem-estar animal.  

No contexto deste trabalho pretendemos elencar os potenciais conflitos para o ambiente no decorrente desta atividade.  

Os resíduos orgânicos produzidos nas explorações pecuárias apresentam uma considerável carga poluente associado a misturas 

de dejetos sólidos e líquidos dos animais com resíduos de origem vegetal, como palhas e matos, com maior ou menor grau de 

decomposição, vulgarmente designados de estrumes ou a mistura de dejetos sólidos e líquidos dos animais, com maior ou menor 

grau de diluição, contendo, por vezes, restos de rações, de palhas ou de fenos, vulgarmente designadas por chorume.  

De acordo com os dados do recenseamento agrícola de 1999 e 2009, temos que no município de Cantanhede  

Tabela 33| N.º de explorações e N.º de efetivos animais no município de Cantanhede em 1999 e 2009. 

 
N.º explorações N.º efetivos 

 1999 2009 Variação (%) 1999 2009 Variação (%) 

Bovinos 1.326 512 -61,4 13.891 7.035 -49,4 

Suínos 1.326 1.392 5,0 21.959 9.881 -55,0 

Ovinos 138 128 -7,2 1.008 1.038 3,0 

Caprinos 138 254 84,1 1.420 1.118 -21,3 

Equídeos 379 105 -72,3 442 179 -59,5 

Aves 3.670 2.267 -38,2 104.689 50.580 -51,7 

Coelhos 673 570 -15,3 13.399 14.886 11,1 

Colmeias e cortiços povoados 86 51 -40,7 478 337 -29,5 

Fonte | RGA 1999 e 2009 [26] 

De acordo com os dados apresentados verifica-se que ao nível do n.º de explorações agrícolas, as mais representativas em 1999 

eram os aviários, seguida das suiniculturas e explorações de bovinos, e em 2009 apesar da diminuição no número de aviários, 

continua a ser a tipologia de exploração agrícola mais representativa, seguido das suiniculturas. Relativamente ao número de 
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efetivos animais, verificamos que em 1999 o grupo das aves era o mais representativo, seguido dos suínos. Destacamos 

igualmente o número de coelhos e de bovinos. Em 2009 verificamos que o número de efetivos animais mais representativos 

continuam a ser as aves, apesar da diminuição. Destacamos em 2009 o grupo dos coelhos seguido dos suínos. 

Do levantamento de campo efetuado pela equipa técnica foram detetadas por via cheiro, mas não visualmente, algumas explorações. 

Não foi possível aferir se o número de explorações pecuárias existentes no concelho, e se as mesmas apresentam sistemas de 

tratamento dos seus resíduos. 

PRINCIPAIS PROBLEMAS: A composição dos resíduos provenientes deste tipo de atividades varia bastante com a espécie 

pecuária, sua idade e fim com que é explorada, com o seu regime alimentar e tipo de estabulação, com a quantidade e natureza do 

material utilizado nas camas, com a técnica de produção utilizada, etc. 

No entanto os efluentes da atividade pecuária apresentam elevada carga orgânica, e se não forem devidamente acondicionados e 

tratados, podem provocar sérios problemas ambientais no solo, na água e atmosfera. Os efluentes das pecuárias são, muitas 

vezes, produzidos sem qualquer tipo de tratamento sendo posteriormente descarregados em linhas de água, no solo ou mesmo no 

coletor municipal. Outras vezes estes são acondicionados, no entanto, a falta de manutenção dos tanques de armazenamento 

conduz a fugas dos efluentes causando problemas no ambiente. Ao nível atmosférico deteta-se o mau cheiro, que dependendo dos 

ventos pode “arrastá-lo” a longas distâncias. Tal como já foi referido, a maior ou menor carga poluente depende do tipo de animais. 

A melhoria da gestão desses subprodutos começa pela melhoria das instalações pecuárias as quais, deverão permitir uma limpeza fácil 

com um baixo consumo de águas de lavagem, reduzindo-se, assim, o grau de diluição dos dejetos e a capacidade das fossas onde estes 

são recolhidos. As fossas deverão ser construídas fora dos estábulos, evitando-se, deste modo, o risco de acumulação, dentro destes, de 

gases que nelas poderão libertar-se, como o amoníaco e o ácido sulfídrico, nocivos para os animais; ao mesmo tempo obtêm-se 

economias na construção e tornar-se-á possível proceder periodicamente à homogeneização dos dejetos sólidos e líquidos que nelas se 

recolhem, operação esta de importância fundamental que será assaz difícil ou mesmo impossível de fazer se as fossas forem construídas 

no interior dos estábulos. As fossas deverão estar protegidas da entrada de águas pluviais, ser de construção sólida e estanques, por 

forma a evitar a saída dos efluentes com risco de contaminação do solo e das águas, sobretudo das águas subterrâneas [5]. 

Os dejetos produzidos nas explorações pecuárias, e compostos que a partir deles poderão obter-se, poderão ser utilizados na fertilização 

dos solos e das culturas de forma tecnicamente correta para deles conseguir retirar o melhor proveito sem fazer perigar a qualidade do 

ambiente. Haverá, por isso, que aplicá-los nas quantidades e épocas mais adequadas, o que obrigará a ter de armazená-los durante 

períodos maiores ou menores de tempo. As explorações agropecuárias necessitarão, por isso, de instalações apropriadas com 

capacidade suficiente para conservar em boas condições essas matérias fertilizantes até à altura em que elas devam ser aplicadas. Tais 

instalações deverão ser operadas de forma a evitar ou a reduzir ao máximo a poluição das águas, superficiais ou freáticas, e do ar [5]. 

3. EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 

À agricultura cabe um papel fundamental na produção de alimentos e de outros bens indispensáveis à vida e ao bem-estar de uma 

população. O recurso à produção agrícola intensiva, conduziu em muitas regiões ao uso maciço de adubos químicos, de pesticidas. 

Uma tal revolução na agricultura não se fez sem riscos para o ambiente. Com efeito, a utilização desregrada de adubos e pesticidas 

e a gestão incorreta das volumosas quantidades de resíduos orgânicos gerados nas explorações agrícolas e agropecuárias, 

poderão ser fontes de contaminação e de poluição ambiental, seja dos solos, das águas e ou do ar. Tal poluição poderá ser de 

natureza difusa como acontece, por exemplo, com a contaminação das águas superficiais ou subterrâneas com substâncias 
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poluentes contidas nos fertilizantes que se distribuem e incorporam no solo. As elevadas produções unitárias obtidas pela agricultura 

moderna requerem grandes quantidades de nutrientes que a generalidade dos solos cultivados é incapaz de colocar à disposição das 

culturas, tornando-se, por isso, necessário fornecê-los através da prática da adubação [5]. 

Uma parte maior ou menor destes nutrientes, quer dos que são veiculados pelos fertilizantes para o solo, quer dos que este coloca 

à disposição das plantas, é suscetível de perder-se nas águas de escoamento superficial e ou nas águas de infiltração. A 

intensidade e volume das perdas dependem de numerosos fatores, não apenas da quantidade, tipo, épocas e técnicas de aplicação 

dos fertilizantes, intensidade e distribuição das chuvas, mas, também, do modo de utilização e mobilização do solo, do tipo de 

culturas praticadas e sua sequência no espaço e no tempo (rotações), das técnicas culturais adotadas, da gestão dos resíduos 

(palhas e restolhos) após as colheitas, etc.[5]. 

Numa agricultura que tenha como objetivo obter elevadas produções em quantidade e qualidade, com preservação da qualidade do 

ambiente, haverá que ter em conta os diversos fatores que intervêm na dinâmica dos nutrientes no solo por forma a favorecer a sua 

absorção pela culturas e a reduzir ao máximo as suas perdas nas águas de escoamento e/ou infiltração. 

No concelho de Cantanhede verificou-se uma maior concentração de explorações agrícolas na região da Gândara, a que se 

associa a cultura da vinha (cultura permanente) nas grandes manchas de calcários margosos a sul do território concelhio. 

  

Figura 19| Atividade agrícola no município de Cantanhede (abril 2013) 

PRINCIPAIS PROBLEMAS: Assim, a intensificação e especialização da agricultura revela efeitos adversos e diversificados com 

maior incidência nas componentes ambientais solo e água.  

Solo: a intensificação e especialização da atividade agrícola manifesta-se de forma negativa através da sobre-exploração do 

recurso, com efeitos adversos ao nível da sua estrutura interna, com aumento do grau de compactação e do risco de erosão e de 

problemas de contaminação pela ação dos fertilizantes e pesticidas. A contaminação por fertilizantes e/ou pesticidas é uma 

questões críticas pois, manifesta-se de forma variável no solo, com consequente contribuição na contaminação dos recursos 

hídricos subterrâneos e superficiais.  

As incorretas práticas agrícolas são um dos principais fatores de perturbação ambiental pois podem pôr em causa a qualidade dos 

solos e das águas. As áreas sujeitas a este tipo de poluição dependem do tipo de cultura, solo, características agroclimáticas, e 

claro as práticas agrícolas. 

Associada às produções agrícolas encontram-se igualmente as estufas. O maior problema das estufas está associado ao abando 

deste tipo de infraestruturas (plásticos e estruturas metálicas).  
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A determinação de focos de poluição provocada por incorretas práticas agrícolas não é de fácil aferição, assim sendo o que se pode 

determinar é a localização de explorações agrícolas que podem potenciar disfunções ambientais.  

Os efluentes agrícolas, são compostos essencialmente por produtos químicos, sobretudo pesticidas, e fertilizantes ricos em nitratos 

e fosfatos, dissolvem-se na água da rega e das chuvas e assim contaminam extensas áreas de cursos de água e solos.  

A agricultura é a atividade que mais contribui para a contaminação e deterioração das águas subterrâneas, e das águas 

superficiais, através da escorrência superficial. 

Resumidamente, a utilização excessiva de adubos azotados leva à acumulação de nitratos e ao aumento de salinidade da água 

subterrâneas e do solo; a poluição das águas superficiais está relacionada a fenómenos de erosão e arrastamento de nutrientes 

provocado pelas águas de escorrimento superficial, muito associado à utilização incorreta de fertilizantes ricos em fósforo e azoto, 

provocando a eutrofização das águas; alguns pesticidas tornam-se persistentes no solo, na água, na cultura e muitas vezes tem a 

capacidade de acumulação na cadeia alimentar (ex. inseticidas organoclorados); o abandono de resíduos não biodegradáveis, 

como plásticos de estufas, embalagens de adubos e sementes, tubagens de rega em mau estado, contaminam o solo, diminuindo a 

fertilidade/qualidade do solo considerado como um bem não renovável. 

4. ACTIVIDADES INDUSTRIAIS  

A indústria tem um peso relevante no que toca ao crescimento económico do país, principalmente porque dela depende a produção 

de bens que se destinam a satisfazer as necessidades básicas do consumidor.  

O Município de Cantanhede apresenta um tecido industrial considerável, podendo destacar cinco Zonas Industriais: Cantanhede, 

Febres Tocha, Ançã e Núcleo Industrial de Murtede. Será importante referir que algumas destas zonas industriais/ atividades 

industriais ainda se encontram localizadas no interior de alguns aglomerados populacionais 

Os efluentes industriais podem conter elevadas cargas tóxicas e teores em metais pesados, como por exemplo o mercúrio. As água 

usadas nas mais diversas atividades industriais, são contaminadas com um número elevado de produtos químicos perigosos para a 

saúde pública, estas águas são muitas vezes lançadas nos cursos de água sem qualquer espécie de tratamento, mas no caso de 

serem tratadas, podem sempre vir a alterar sempre algo no meio que as acolhe, como por exemplo provocar desequilíbrio nos 

ecossistemas devido ás diferenças de temperatura entre a água existente no curso de água e a água lançada para o mesmo.  

  

Figura 20| Parque industrial de Cantanhede (abril 2013) 
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PRINCIPAIS PROBLEMAS: Um dos principais problemas relacionados com a atividade industrial prende-se com a emissão de 

gases de efeito de estufa. No entanto a quantidade, o tipo e a carga poluente depende sempre da tipologia de indústria. Grande 

parte das indústrias existentes ainda utiliza de combustíveis fósseis como fonte de energia, provocando a emissões de gases com 

efeito de estufa e poluentes perigosos. 

Para além da emissão gasosa a atividade industrial é responsável pela produção de um conjunto de resíduos, denominados 

Resíduos Industriais. É possível salientar poeiras, produtos resultantes da queima de combustíveis fósseis (cinzas volantes, 

escórias), óleos usados, meios filtrantes, águas de lavagem, águas residuais, solventes, lamas, etc. A incorreta deposição ou 

tratamento pode dar origem a problemas graves de poluição dos solos e águas.  

Podemos ainda associar à atividade industrial o ruído, este é um impacte importante quando as indústrias se localizam próximas de 

áreas residenciais. O ruído pode ter origem na laboração das máquinas ou no transporte de materiais.  

O impacte visual provocado pela atividade industrial, por vezes, pode ser inibidor para o desenvolvimento de outras atividades. 

Não menos importante, será de destacar na eventual ocorrência de um acidente industrial, este poderá trazer consequências 

graves para o ambiente, homem e património. Um acidente industrial traduz-se muitas vezes em grandes incêndios, explosões e 

libertações de gases tóxicos, ou derrame de substâncias perigosas, podem ocorrer quando se produzem, transformam, tratam ou 

armazenam substâncias químicas orgânicas ou inorgânicas. 

Resumidamente a atividade industrial representa, à priori, um impacte negativo no ambiente resultante dos seus efluentes líquidos, 

efluentes gasosos, resíduos sólidos e ruído.  

Assim, a modernização da indústria, a sua desejável diversificação e industrialização não pode assentar apenas na aquisição de 

novos e modernos equipamentos e no investimento em novas unidades produtivas. A qualidade e modernização da atividade 

deverá estar associada ao respeito pela qualidade ambiental. 

5.  DEPOSIÇÕES ILEGAIS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO  

Entende-se como resíduos de construção e demolição (RCD) os resíduos provenientes de obras de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações (Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro).  

Neste sentido são materiais inutilizados provenientes de obras de construção de edifícios e obras de engenharia civil, restauração, 

ampliações, alterações, conversão e demolição, materiais de manutenção de vias de comunicação.  

No decorrer do levantamento de campo foram encontrados alguns pontos de deposição ilegal de resíduos. 

PRINCIPAIS PROBLEMAS: As deposições ilegais conduzem à degradação ambiental do local onde ocorre a deposição. Um dos 

principais problemas passa pela heterogeneidade dos resíduos (diversidade na origem e composição) com frações de dimensões 

variadas, as quais poderão ser classificadas como resíduos perigosos, não perigosos e inertes. 
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Resíduos de inertes − Ocupação e obstrução do solo e/ou curso de água 

− Impacte visual 

  
Resíduos não perigosos − Ocupação e obstrução do solo e/ou curso de água 

− Impacte visual 

  
Resíduos perigosos − Contaminação da água e do solo 

− Ocupação e obstrução do solo e/ou curso de água 

− Impacte visual 

6. ETAR  

Uma Estação de Tratamento de Águas Residuais – ETAR – é uma instalação que trata as águas residuais de origem doméstica e 

industrial para depois serem escoados o meio ambiente com um nível de poluição inofensivo para o meio recetor. Numa ETAR as 

águas residuais passam por vários processos de tratamento com o objetivo de separar a matéria poluente da água.  

Na Figura 21 são apresentadas três ETAR do município de Cantanhede. 

 

Figura 21| ETAR da Malhada, ETAR de Porto Carros e ETAR de Ançã.  
Fonte| Relatório de Contas 2012, INOVA-EM [25] 

PRINCIPAIS PROBLEMAS: um eventual conflito de uma ETAR com o ambiente prende-se com a falta de manutenção deste tipo 

de instalações podendo ocorrer fugas dos efluentes em tratamento. A monitorização destas instalações, nomeadamente ao nível do 

tratamento, tem de ser bastante rigoroso, caso contrário na descarga do efluente tratado este poderá não estar nas condições 

exigidas. Um outro problema associado a este tipo de instalação prende-se com as lamas que produzem. As lamas produzidas – 

lamas de depuração – são resíduos de natureza orgânica que resultam do tratamento de águas residuais, domésticas ou da 

atividade agropecuária, em estações de tratamento próprias – as ETAR. Estas lamas são constituídas por efluentes já tratados e 

em princípio não deverão apresentar níveis de metais pesados e de organismos patogénicos que impeçam, por exemplo, a sua 

aplicação ao solo, no entanto deverão ser monitorizados os níveis de metais pesados e organismos patogénicos. Porém, como 

garantia de uma perfeita higienização, para segurança do Homem e de animais, bem como para evitar a eventual poluição do solo e 

dos cursos de água, é aconselhável fazer a sua estabilização através da compostagem (por exemplo).  

Assim, como forma de conclusão deste indicador e atendendo ao exposto verifica-se que potenciais fontes de poluição/ potencias 

conflitos ambientais disseminam-se um pouco por todo o território concelhio. 



 

69 

A grande maioria das disfunções ambientais apresentadas tem implicações com as componentes solo e água, podendo causar 

problemas na potencial e futura utilização. No entanto, é fácil compreender que os impactos causados pela poluição atmosférica, 

através da libertação de fumos, e poluição visual resultante da extração e atividade industrial são mais percetíveis.  

Uma outra constatação é que a maior parte dos conflitos ambientais listadas encontra-se associada atividades económicas com 

alguma importância no concelho. Hoje em dia a temática ambiental não é vista como um sector à parte, sendo essencial para 

qualquer sociedade e atividade económica, e a sua incorporação é um fator importante de competitividade. Nesta ótica as 

diferentes atividades económicas deverão estar preparadas para responder aos desafios ambientais com os quais serão 

confrontados. Assim, e de forma a minimizar alguns destes impactes, indicamos aqui algumas sugestões:  

− No caso da indústria extrativa deverá ser aplicado o Plano ambiental e de recuperação paisagística (PARP) — documento técnico 

constituído pelas medidas ambientais e pela proposta de solução para o encerramento e a recuperação paisagística das áreas 

exploradas, previsto no Decreto-Lei n.º270/2001 de 6 de outubro;  

− Utilização de filtros apropriados e adaptados ao tipo de poluente, nas chaminés de atividades industriais;  

− Incorporação de ETAR nas explorações pecuárias intensivas, ou encaminhamento dos mesmos efluentes para ETAR próprias;  

− Deverão ser aplicadas e implementadas as medidas agroambientais;  

− Correto armazenamento, tratamento e encaminhamento dos dejetos animais das explorações pecuárias;  

− Deposição de resíduos sólidos urbanos, resíduos de demolição e construção, resíduos industriais, resíduos hospitalares, etc., em local 

próprio;  

− Reutilização de águas proveniente de ETAR para a rega dos espaços verdes, limpeza do espaço urbano ou eventuais campos de golfe; 

− Utilização correta de fertilizantes para a manutenção dos relvados e campos agrícolas;  

− Manutenção e monitorização das ETAR, de modo a evitar fugas e de efluentes.  

7. CAMPO DE GOLFE 

A referência da intenção de valorização do potencial da Vala da Veia (que percorre Mira e Cantanhede) para o fomento da atividade 

desportiva ao nível da região, através da implementação de um projeto de um campo de golfe intermunicipal de 9 buracos, podendo 

ser equacionada a sua extensão para 18 buracos, levou à inclusão neste ponto, como uma potencial fonte de poluição. 

Atendendo às dimensões do campo de golfe que se pretende implementar, este poderá ser passível de ser objeto de um Estudo de 

Impacte Ambiental. De acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto - Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, anexo II (12-

Tutismo), é obrigatório a elaboração de um Estudo do Impacte Ambiental (processo de AIA),. A AIA tem por objeto a recolha de 

informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de determinados projetos, bem como a identificação e proposta de 

medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais 

projetos e respetiva pós-avaliação. 

Os campos de golfe são, hoje em dia, uma aposta turística e económica em quase todo o território português. A utilização do solo 

para a instalação de um campo de golfe poderá contribuir para a ocorrência de alguns fenómenos nocivos para a qualidade do 

ambiente. No entanto, e como qualquer utilização do solo, se for bem planeada/estruturada, os efeitos potenciais efeitos nocivos no 

ambiente poderão ser minimizados. 

Em termos globais, num campo de golfe, poderemos identificar a existência de um prado permanente, no qual apenas uma 

pequena fração é ocupada de forma intensiva pelos tee e pelos green, sendo o restante do campo, muito mais representativa em 

termos de área, pelos denominados fairway. Atendendo a esta composição a fertilização dos campos de golfe só tem um carácter 

intensivo numa reduzida parte da área ocupada pelos campos (tee e green). 
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PRINCIPAIS PROBLEMAS: de forma não exaustiva, poderemos referir que o maior problema dos campos de golfe prende-se com 

a elevada exigência de água para rega dos campos. Por outro lado a baixa manutenção dos sistemas de rega pode levar a 

situações de desperdício de recurso água. 

É recorrente neste tipo de empreendimento, de modo a manter o relvado em condições boas para a prática do golfe, a utilização de 

fertilizante e/ou pesticidas, no entanto uma má utilização dos fertilizantes e/ou pesticidas poderá implicar poluição das águas e 

contaminação do solo. 

Assim, a poluição das águas superficiais encontra-se associada ao escorrimento superficial, está dependente sobretudo do declive, 

do regime de chuvas e, em igualdade de outros fatores, do revestimento proporcionado pela cultura. A este respeito convém notar 

que a elevada densidade de biomassa radicular existente nos campos de golfe terá forte tendência para contrariar o arrastamento 

do solo e, deste modo, o dos nutrientes que nele se encontrem. 

Quanto às águas subterrâneas, a poluição só será de recear quando se apliquem grandes quantidades de adubos solúveis na água 

em solos com reduzido teor de coloides minerais (solos arenosos). Nestes casos, é indispensável proceder a um maior 

fracionamento do adubo, evitando, tanto quanto possível, a sua acumulação na solução do solo. 

Assim, no que se refere à poluição provocada pela utilização de fertilizantes, deve ter-se em atenção, desde logo, que se a matéria 

orgânica, que possa conter, for transferida para as águas (o que, praticamente, só acontece se houver erosão) vai contribuir para a 

sua poluição uma vez que vai retirar oxigénio. 

Na sequência das considerações apresentadas, onde é referido que os fertilizantes podem poluir mas que a poluição pode ser 

evitada, vejamos agora, em termos gerais, os principais aspetos que devem ser considerados para que a fertilização seja eficiente 

em termos de produção e segura em termos de poluição. 

Ao falar-se na fertilização de um campo de golfe haverá que distinguir, desde logo, entre a fertilização a efetuar à instalação e a 

fertilização necessária para a manutenção e, num e noutro caso, entre as zonas dos tee e green e a parte restante dos fairway. 

Torna-se evidente que nos tee e nos green a fertilização, terá de ser merecedora de maiores cuidados. 

Assim, a fertilização dos campos de golfe, desde que seja devidamente efetuada, poderá não provocar agressões drásticas no 

ambiente. 

• ZONAS INUNDÁVEIS 

As cheias e inundações são fenómenos naturais extremos e temporários, originados por precipitações moderadas e permanentes, 

ou por precipitações repentinas e de elevada intensidade. Este excesso de precipitação provoca o aumento do caudal dos cursos 

de água, fazendo-o extravasar e inundar as margens e áreas vizinhas. A prevenção e mitigação do efeito das cheias e inundações 

são essenciais para a zona onde existe a possibilidade da sua ocorrência. 

A representação das áreas de zonas inundáveis do município de Cantanhede foi elaborada com base no trabalho realizado em 

sede da Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede através da Planta Ordenamento – Zonas inundáveis. A destas zonas foi 

elaborada através da identificação das Áreas Ameaçadas pelas Cheias resultou da intersecção da tipologia da Reserva Ecológica 

Nacional “zonas ameaçadas pelas cheias” com a proposta de ordenamento para solo urbano 
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Foram representadas assim as zonas inundáveis, bem como as áreas que compreendem Solo urbano, aqui diferenciado em solo 

urbano e solo urbanizável. 

De acordo com a informação disponibilizada as zonas ameaçadas pelas cheias ocupam cerca de 854ha, correspondendo a cerca 

de cerca de 2.18% do município.  

 

Figura 22| Zonas inundáveis no município de Cantanhede. 

Será de referir que o Concelho de Cantanhede é recortado por uma rede hidrográfica com uma densidade significativa, mas com 

linhas de água de baixa magnitude, vales largos e declives pouco acentuados, pelo que não existem registos históricos de cheias 

com impactes significativos. 

Assim, apuraram-se as áreas sujeitas a cheias e inundações, verificando-se no contexto dos perímetros urbanos delimitados no 

âmbito da revisão do PDM de Cantanhede, só os perímetros de Ançã, Catarinões, Braganção, Franciscas, Fervença de Baixo, 

Olhos da Fervença, Lapa, Pena, Portunhos e Taboeira, são afetados por cheias e inundações. Destes Ançã, Pena e Portunhos são 

os que apresentam uma maior expressão territorial desta tipologia de risco. 

De seguida é apresentada a análise SWOT relativa à análise tendencial efetuada para o Fator Crítico para a Decisão “Riscos”. 
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Tabela 34| Análise SWOT da análise de tendência realizada para o Fator Crítico para a Decisão “Riscos”. 

FATOR CRÍTICO 
PARA A DECISÃO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS SITUAÇÃO TENDENCIAL 

Riscos ▪ Ausência de registo de 
ocorrência de acidentes 
industriais 

▪ Diminuição da área ardida nos 
últimos anos 

▪ Industria diversificada, e um 
pouco dispersa por todo o 
município 

▪ Área de povoamento ardida 
muito superior à área ardida de 
matos 

▪ Aumento da ocorrência de 
incêndios nos últimos anos 

▪ Perigosidade e Risco de 
incêndio alto e muito alto 
espalhado um pouco por todo o 
concelho, tendo especial 
incidência na zona oeste e 
sudeste 

▪ Monitorizar as principais 
atividades existentes no 
concelho que possam exercer 
pressão negativa sobre o 
ambiente e a população 
 

▪ Abandono das zonas florestais 
com repercussões negativas na 
ocorrência de incêndios  

▪ Potenciais fontes de poluição 
espalhadas um pouco por todo 
o concelho 

▪ Existência de perímetros 
urbanos com potencial de risco 
de inundação 

▪ Potencial regresso às 
atividades agrícolas e florestais, 
como consequência da 
conjuntura socioeconómica 

 

 



 

73 

8.3.2 OPORTUNIDADES E RISCOS 

Seguidamente é apresentada uma matriz de interpretação das oportunidades e riscos dos objetivos definidos para a Revisão PDM 

de Cantanhede para o Fator Crítico para a Decisão “Riscos”. 

Tabela 35|Matriz de Oportunidades e Riscos para o Fator Crítico para a Decisão “Riscos”. 

  RISCOS 

  RISCOS TECNOLÓGICOS, MISTOS E NATURAIS 

O1 Proteger e valorizar o património natural e paisagístico e a biodiversidade ++ 

O2 Preservar e valorizar o património cultural e os recursos culturais endógenos  + 

O3 Criar uma rede de estruturas de conhecimento, ensino, investigação e cultura  0 

O4 Reforçar o papel da cidade e diminuir as assimetrias territoriais  0 

O5 Criar condições de dinamismo económico  - 

O6 Reforço das infraestruturas e nível de atendimento  + 

(+; ++) Oportunidade; (-; --) Risco; (+/-) Relação neutra ou incerta; (0) Sem relação 

o RISCOS TECNOLÓGICOS, MISTOS E NATURAIS 

O O1 e O2 relacionados com a proteção valorização do património natural e paisagístico e a biodiversidade, bem como a 

preservação e valorização do património cultural e os recursos culturais e endógenos apresenta uma relação positiva com estes 

dois critérios de avaliação, na medida em que poderão contribui para a diminuição ou minimização dos riscos naturais e 

tecnológicos. Atendendo que grande parte do território tem um cariz rural, a preservação e o cuidado destes espaços irá contribuir 

para a diminuição dos riscos. 

Relativamente ao O5 poderá ser o único objetivo que apresenta riscos ao nível da temática desenvolvida por este Fator Crítico para 

a Decisão. A dinamização económica se estiver relacionada com a implantação de novas atividades industriais poderá aumentar os 

riscos, especialmente os associados a riscos tecnológicos e ambientais. Assim, para que a implementação deste objetivo não seja 

visto de uma forma pejorativa para o concelho deverá sempre ter associado a ele medidas de diminuição, minimização e controlo 

de riscos.  

O O6 apresenta é visto como uma oportunidade. A melhoria das infraestruturas nomeadamente das vias de comunicação permite o 

melhor acesso a bombeiros em caso de uma emergência. A existência de uma rede viária coerente e articulada com a rede já 

existente irá atuar como uma fator positivo ao nível das acessibilidades e mobilidade rodoviária. As melhorias das infraestruturas de 

saneamento de águas residuais irão permitir um melhor funcionamento das mesmas e ao mesmo tempo contribuir para que não 

haja problemas de infiltração de águas residuais não tratadas nos sistemas aquíferos.  
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8.3.3 DIRETRIZES PARA O SEGUIMENTO 

Atendendo ao exposto relativamente a este Fator Crítico para a Decisão, de seguida são expressas as diretrizes para a fase de 

seguimento. As diretrizes podem ser de planeamento, gestão e/ou monitorização 

− Promover ações de sensibilização relativas à preservação e proteção do espaço florestal 

− Avaliar e monitorizar os fogos florestais, bem como assegurar a implementação de medidas de vigilância e reflorestação de áreas 

ardidas 

− Avaliar a eficácia das medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais definidas pelo PMDFCI 

− Proceder ao levantamento das atividades que possam induzir, potenciar os riscos decorrentes das suas atividades, nomeadamente ter 

atenção a relação entre ventos dominantes e zonas urbanas 

− Levantamento das instalações agropecuárias e aferição dos seus mecanismos de tratamento de resíduos e efluentes  

− Aferição de Zonas inundáveis em solo urbano, refletindo o n.º de ocupações efetuadas, ou a área impermeabilizada em consequência 

da ocupação 
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8.4 VALORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Através deste Fator Crítico para a Decisão pretende-se analisar os aspetos urbanos que podem comprometer a qualidade física ambiental, 

nomeadamente ao nível das infraestruturas. Atendendo à existência de áreas naturais de conservação bem como ao objetivo de proteção 

e valorização do património natural/ paisagístico e biodiversidade, será igualmente importante verificar como os recursos naturais presentes 

são conservados e valorizados de modo a contribuir para a valorização do espaço e melhoria na qualidade de vida da população. 

Para este Fator Crítico para a Decisão foram definidos dois critérios de avaliação, cujas dimensões de análise/indicadores de 

avaliação constam na Tabela 36. 

Tabela 36| Critérios de avaliação e dimensões de análise/indicadores para o Fator Crítico para a Decisão “Valorização Ambiental” 

FACTORES CRÍTICOS PARA 
A DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

DIMENSÕES DE ANÁLISE/INDICADORES  

Valorização Ambiental 

Qualidade Ambiental 

Infraestruturas básicas 

Qualidade das águas (superficial, subterrâneas e consumo) 

Resíduos urbanos (produção, tratamento e destino) 

Qualidade do ar 

Investimentos ao nível das infraestruturas 

Conservação/ Promoção 
Ambiental 

Integração da estrutura verde em corredores ecológicos no concelho 

Capitação de Espaços verdes de domínio público e Espaços florestais no concelho 

Área afeta à REN 

Evolução da ocupação do solo na área da Rede Natura 2000 

Infraestruturas de apoio à educação ambiental (percursos pedestres, centros de 
interpretação, observatórios) 

Investimentos na área do ambiente 

8.4.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: QUALIDADE AMBIENTAL 

• INFRAESTRUTURAS BÁSICAS 

A existência de infraestruturas de abastecimento e de saneamento tem uma implicação direta na qualidade ambiental com 

consequências muito positivas para a qualidade de vida da população. Ao nível das infraestruturas básicas serão analisadas as de 

abastecimento de água e as de saneamento de águas residuais. 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Desde 2002 o Sistema Municipal de Abastecimento de Água de Cantanhede é efetuado pela empresa Pública Municipal INOVA-EM 

(Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede). Assim, em termos de abastecimento de água, o município de 

Cantanhede não está integrado em nenhum sistema multimunicipal, sendo a empresa INOVA-EM a entidade gestora encarregue da 

captação, tratamento, regularização e distribuição de água no Concelho. 

Atendendo à informação disponibilizada e apresentada na Figura 23 o sistema de abastecimento de água no município de 

Cantanhede em 2013 é composto por 3 setores Tocha, Cantanhede e Febres. O setor de Cantanhede é dividido em 3 subsetores – 

Cadima, Nordeste e Ançã. O Sistema de abastecimento é ainda composto por uma rede adutora, reservatórios térreos e 

reservatórios elevados, sendo que em alguns destes reservatórios encontram-se associados postos de cloragem. 
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Figura 23| Mapa síntese do sistema de abastecimento de água em 2013 para o município de Cantanhede. 

Fonte| Relatório de Contas 2013, INOVA-EM [25] 

Relativamente ao volume de água captado para abastecimento do concelho de Cantanhede, será possível analisar a evolução das 

captações efetuadas entre 1999 e 2009. Os dados apresentados são fornecidos pelo INE [16]. 

Tabela 37| Quantidade de água captada e tratada para o abastecimento de água ao concelho de Cantanhede entre 1999 e 2009. 

 Caudal captado (milhares m3) Caudal tratado (milhares m3) População 
servida pelo 
Sistema de 

Abastecimento 
de Água (%) 

 
Total 

Serviços municipalizados 
Outras 

entidades 
Total 

Serviços 
municipalizados 

Outras 
entidades 

 

Origem 
superficial 

Origem 
subterrânea 

1999 3.359 0 3.359 0 3.359 3.359 0 90 

2000 3.307 0 3.307 0 3.307 3.307 0 98 

2001 3.773 0 3.755 18 3.773 3.755 18 99 

2002 3.698 0 3.698 0 3.698 3.698 0 99 

2003 3.863 0 3.863 0 3.863 3.863 0 100 

2004 3.719 0 3.719 0 s.i. --- --- 100 

2005 3.769 0 3.769 0 s.i. --- --- 100 

2006 3.462 0 3.462 0 s.i. --- --- 95 

2007 3.609 0 3.609 0 s.i. --- --- 95 

2008 4.003 0 4.003 0 4.003 4.003 0 100 

2009 4.381 0 4.381 0 4.381 4.381 0 100 

s.i. – sem informação 
Fonte| INE [16] 

Através dos dados verifica-se que o volume de água captado entre 1999 e 2005 manteve-se mais ou menos dentro da mesma 

ordem de grandeza, verificando-se algumas oscilações na quantidade de volume captado. Entre 2005 e 2006 registou-se uma 

diminuição no volume de água captado situação que se alterou a partir desde ano, onde o volume de água captado foi aumentando, 

registando o valor mais elevado em 2009. 

Assim, a água antes de ser distribuída é sujeita a um tratamento que pode ser numa ETA ou num PC. De acordo com a informação 

da Câmara Municipal de Cantanhede nos Olhos da Fervença onde é feita a captação de água para abastecimento concelhio existe 

um PC de modo a proporcionar a qualidade necessária e exigida por lei para a água de consumo humano. 
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O INE [16] não disponibiliza dados relativamente ao período 2004 a 2007 relativamente ao tratamento da água captada, no entanto, 

relativamente aos outros anos em que existe informação verifica-se que a totalidade de água que é captada é igualmente tratada. 

Ao nível da população servida verifica-se que desde 1999 que mais de 90% da população residente no concelho é servida pelo 

Sistema de Abastecimento de Águas.  

De modo a completar a informação apresentada pelo INE apresentada na Tabela 38, com dados mais atuais, a INOVA-EM no 

Relatório de Contas 2013 [25], apresenta dados mais recentes relativamente a esta temática (Tabela 38). 

Tabela 38| Evolução da quantidade de água captada e distribuída no município de Cantanhede. 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Variação  

2012-21013 (%) 

Água captada (m3) 4.396.104 4.578.694 4.446.236 4.289.340 4.271.192 -0,4 

Água distribuída (m3) 3.995.394 4.200.226 4.132.426 3.976.616 3.981.652 0,1 

Fonte| Relatório de Contas 2012 e 2013, INOVA-EM [25] 

Os dados apresentados revelam um aumento do volume de água captada e distribuída entre 2009 e 2010, no entanto, nos anos seguintes 

o volume de água captada no município de Cantanhede registou uma diminuição, sendo que a variação entre 2012-2013 foi muito 

reduzida, -0,4%. Relativamente ao volume de água distribuída verificámos que entre 2010 e 2012 registou-se uma diminuição gradual no 

volume total, no entanto entre 2012 e 2013 registou-se um ligeiro aumento no volume de água distribuído (na ordem dos 0,1%). 

Após a captação de água e tratamento devido, esta é distribuída ou armazenada. A rede de distribuição é composta pelo conjunto 

de condutas e outros dispositivos acessórios, inseridos na malha urbana, destinado ao transporte e distribuição domiciliária.  

De acordo com INOVA-EM o tratamento da água captada é aplicado em 5 pontos distintos, com a capacidade de 10.968 m3/dia, 

ocorrendo desinfeção na captação da Fervença e recloragem em 4 pontos da rede. São as seguintes as instalações de tratamento 

existentes, apresentando todas bom estado de conservação: 

Tabela 39| Rede de tratamento de águas para abastecimento do concelho de Cantanhede. 

TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO 

Designação Tipo de tratamento 
Início de 

exploração 
Caudal de 

dimensionamento (m3/hora) 
População total 

abastecida 

IT-001 da Central da Fervença Desinfeção (adição de cloro) 2004 500 39.119 

IT-002 Fontinha Recloragem (hipoclorito de sódio) 2004 100 9.748 

IT-003 Tocha Recloragem (hipoclorito de sódio) 2004 80 6.338 

IT-004 Central de Cantanhede Recloragem (hipoclorito de sódio) 2004 150 1.5972 

IT-005 Alto de Murtede Recloragem (hipoclorito de sódio) 2004 100 3.796 

Fonte| Relatório de Contas 2013, INOVA-EM [25] 

Existe uma rede de condutas adutoras instaladas que permitem levar a água desde o reservatório de regularização aos vários 

reservatórios de distribuição do Concelho, existindo condutas em funcionamento instaladas desde 1979. O sistema de adução e 

reserva é caracterizado por cerca de 120km de condutas adutoras com dimensões compreendidas entre 63 e 500mm de diâmetro. 

Na tabela seguinte é apresentado o levantamento da rede adutora atual do concelho de Cantanhede. A informação foi cedida pela 

INOVA-EM. 
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Tabela 40| Caraterização da rede adutora do concelho de Cantanhede. 

REDE ADUTORA 

Designação 
Extensão 

(m) 
Diâmetro 

(mm) 
Material 

Regime de 
funcionamento 

Início de 
exploração 

Freguesias servidas 
Estado de 

conservação 

R Fervença – R  Fontinha 9.475 300 FFD Elevatório 1985 
Febres, S. Caetano, 

Camarneira, Tocha, Vilamar, 
Covões, Sanguinheira, C. Cima 

Bom 

R Fontinha – R  Vilamar 5.550 125 PVC Gravítico 1996 Vilamar, Febres Bom 

Cabeço Redondo 1.150 63 PVC Gravítico 1996 Corticeiro de Cima Bom 

R Fontinha - R Covões 6.170 200 PVC Gravítico 1997 Covões, Febres Bom 

Picoto 1.400 63 PVC Gravítico 2001 Covões Bom 

Montouro 3.315 125 PVC Gravítico 2001 Covões Bom 

Malhada 305 80 FC Gravítico 2001 Covões Bom 

Marvão 1.030 125 PVC Gravítico 2002 Covões Bom 

Montinho 1.345 110 PVC Gravítico 1995 Pocariça Razoável 

Fervença de Baixo 1.085 250 FFD Gravítico 1988 Sanguinheira Bom 

Cochadas 765 110 PVC Gravítico 1995 Tocha Bom 

Olhos de Fervença 440 63 PVC Gravítico 1970 Cadima Deficiente 

Braganção e Nogueiras 400 110 PVC Gravítico 1970 Cadima Razoável 

Taboeira 765 110 PVC Gravítico 1970 Cadima Razoável 

R Fervença – R  Lemede 8.120 500 FFD Elevatório 1995 Todas do setor de Cantanhede Bom 

Rº Lemede – deriv. R Outil 2.525 350 FC Gravítico 1970 Outil, Cadima Deficiente 

Deriv. R Outil – R  Central de 
Cantanhede 

1.115 250 FC Gravítico 1970 Cantanhede Deficiente 

Rº Lemede – R  S. Gião 1.235 100 FC Elevatório 1970 Cadima, Cantanhede Deficiente 

Gesteira 780 90 PVC Gravítico 1992 Sanguinheira Bom 

Corgo do Encheiro 445 63 PVC Gravítico 1992 Sanguinheira Bom 

R Fervença – R  Tocha 6.655 200 FC Elevatório 1979 Tocha, Sanguinheira Deficiente 

Rede Tocha – R  Hospital 
Rovisco Pais 

770 63 PVC Gravítico 1979 Tocha Razoável 

R  Praia Da Tocha 8.220 100 FC Gravítico 1979 Tocha Deficiente 

Vila Nova 1.650 80 FC Gravítico 1979 Outil Deficiente 

Zambujal 1.490 80 FC Gravítico 1979 Cadima Deficiente 

R Fornos 4.840 80 FC Gravítico 1979 Cadima Deficiente 

Maceiras 685 60 FC Gravítico 1979 Outil Deficiente 

R Outil – R  Portunhos 7.915 250 FC Gravítico 1983 Portunhos, Ançã Deficiente 

Vale de Águas 1.035 90 PVC Elevatório 1998 Portunhos Bom 

R Portunhos – R  Ançã 3.415 200 PVC Gravítico 1983 Ançã Deficiente 

Póvoa de Cadima 1.290 63 PVC Gravítico 1995 Cadima Bom 

Rº Lemede – Casal 1.795 80 FC Gravítico 1984 Cadima, Cantanhede Deficiente 

Rº Lemede – Montemor-o-
Velho (limite de Concelho) 

2.135 350 FFD Gravítico 1984 Freguesias Limítrofes Bom 

Laje 745 63 PVC Gravítico 1995 Cadima Bom 

R Central de Cantanhede – 
R  Estação de Cantanhede 

2.860 500 FC Gravítico n.d. Cantanhede, Pocariça Razoável 
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REDE ADUTORA 

Designação 
Extensão 

(m) 
Diâmetro 

(mm) 
Material 

Regime de 
funcionamento 

Início de 
exploração 

Freguesias servidas 
Estado de 

conservação 

R Central de Cantanhede – 
R  Póvoa da Lomba 

800 150 FC Elevatório 1987 Cantanhede Razoável 

R Central de Cantanhede – 
R  Cordinhã 

5.990 150 FC Elevatório 1987 Cordinhã, Ourentã Deficiente 

Varziela 2.595 80 FC Gravítico 1988 Cantanhede Deficiente 

R  Estação de Cantanhede – 
R  Pocariça 

4.360 110 PVC Gravítico 1984 Pocariça, Cantanhede Bom 

Pocariça 1.185 60 FC Gravítico 1988 Pocariça Deficiente 

Lapa 5.475 110 PVC Gravítico 1998 Ourentã Bom 

Póvoa do Bispo 1.765 110 PVC Gravítico 1998 Ourentã Bom 

Rº Lemede – R  Sete Fontes 9.920 300 FFD Gravítico 1997 Murtede, Sepins, Bolho Bom 

R Sete Fontes – R Alto 
Murtede 

2.520 250 FFD Elevatório 1998 Murtede, Sepins, Bolho Bom 

R Alto Murtede – R Sepins 4.550 200 PVC Elevatório 1997 Sepins, Murtede, Bolho Bom 

Enxofães 1.290 125 PVC Gravítico 1998 Murtede Bom 

Porto de Carros 1.565 90 PVC Gravítico 1998 Murtede Bom 

R Sepins – R Bolho 4.300 140 PVC Gravítico 1997 Bolho, Sepins Bom 

FFD – ferro fundido; PVC – policloreto de vinilo: FC – fibrocimento 

Fonte| Documento de Enquadramento Estratégico – Sistema de Abastecimento de Água Concelho de Cantanhede. INOVA-EM [8] 

Relativamente à rede de armazenamento composta por reservatórios ou tanques de depósito de água para abastecimento, 

totalizam-se 4 células com uma capacidade de 3.900 m3 de água. A listagem dos mesmos é apresentada na Tabela 41. 

Tabela 41| Reservatórios para abastecimento de água no concelho de Cantanhede. 

Reservatórios 

Designação Tipo 
Capacidade 

total (m³) 
N.º de 

células 
Cota de 

soleira (m) 
Início de 

exploração 
Freguesias servidas 

Estado de 
conservação  

Fervença Apoiado 700 2 28 1970 Todas Razoável 

Fontinha Elevado 1.200 1 90 1992 
Vilamar, Corticeiro de Cima, Febres, Covões, 

São Caetano, Camarneira, Sanguinheira, Tocha 
Razoável 

Central de 
Cantanhede 

Apoiado 1.500 1 103 1987 Cantanhede, Cordinha, Pocariça, Ourentã Razoável 

Tocha Elevado 500 1 92 1980 Tocha, Sanguinheira Deficiente 

Fonte| Documento de Enquadramento Estratégico – Sistema de Abastecimento de Água Concelho de Cantanhede. INOVA-EM [8] 

Como suporte desta rede encontram-se um conjunto de estações elevatórias de modo a permitir elevar água no seu transporte, de 

um ponto de cota topográfica inferior para um de cota topográfica superior, reforçar o caudal transportado ou ainda aumentar a sua 

pressão no interior das condutas. No concelho de Cantanhede, e de acordo com a informação fornecida pela INOVA-EM existem 12 

estações elevatórias espalhadas pelo concelho. As caraterísticas das mesmas encontram-se sintetizadas na tabela seguinte. 

Tabela 42| Caraterísticas da Estações Elevatórias existentes no concelho de Cantanhede. 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

Designação 
N.º de 

bombas 
Caudal 
(m³/h) 

Potência 
(KW) 

Altura de 
elevação (m) 

Regime de 
funcionamento 

Início de 
exploração 

Freguesias servidas 
Estado de 

conservação 

EE-001: Lemede – 
S. Gião 

2 n.d. 22,0 n.d. Contínuo 1970 
Outil, Cadima (parcial), 

Cantanhede 
Razoável 

EE-002: Fervença – 
Mira 

2 79,2 30,0 60 Contínuo 1999 Leitões - Mira Bom 
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

Designação 
N.º de 

bombas 
Caudal 
(m³/h) 

Potência 
(KW) 

Altura de 
elevação (m) 

Regime de 
funcionamento 

Início de 
exploração 

Freguesias servidas 
Estado de 

conservação 

EE-003: Fervença – 
Lemede 

2 460,8 320,0 110 Contínuo 1995 

Cadima (parcial), Cantanhede, 
Cordinha, Ourentã, Outil, 

Portunhos, Ançã, Murtede, 
Sepins, Bolho, Sanguinheira 

Razoável 

EE-004: Fervença – 
Fontinha 

2 190,8 150,0 90 Contínuo 1990 
Febres, Camarneira, S. 

Caetano, Vilamar, C. Cima, 
Covões 

Razoável 

EE-005: Fervença – 
Tocha  

2 129,6 110,0 93 Contínuo 1979 Tocha, Sanguinheira (parcial) Razoável 

EE-006: Murtede 2 5,8 6,6 75 Contínuo 1999 Pocariça, Camarneira Razoável 

EE-007: Sete 
Fontes – Alto do 
Montinho 

2 378,0 44,0 50 Contínuo 1998 Murtede (parcial), Sepins, Bolho Razoável 

EE-008: Murtede – 
Enxofães 

2 57,6 6,0 34 Contínuo 1999 Murtede Razoável 

EE-009: 
Hidropressor 
Ameixoeira 

2 3,06 2,2 25 Contínuo 2003 Ançã Bom 

EE-010: Central 
Cantanhede – 
Cordinhã 

2 57,6 37,0 61 Contínuo 1980 Cordinhã, Ourentã Razoável 

EE-011: Central 
Cantanhede – 
Póvoa da Lomba 

2 19,8 11,0 n.d. Contínuo 1980 Cantanhede Razoável 

EE-012: Portunhos 
– Vale D’água 

2 6,0 5,4 50 Contínuo 2003 Portunhos Bom 

Fonte| Documento de Enquadramento Estratégico – Sistema de Abastecimento de Água Concelho de Cantanhede. INOVA-EM [8] 

De acordo com os dados do relatório do Sistema Municipal de Abastecimento de Água [8], em 1989 os reservatórios existentes tinham 

uma capacidade de armazenamento de 7.140 m3 de água, e atendendo aos dados apresentados no Plano Estratégico 2013-2035 [20], 

em 2012 a capacidade de armazenamento dos reservatórios existentes é de cerca de 12.200 m3, correspondendo a mais 68,1% da 

capacidade de armazenamento de água verificada em 1989. 

A Tabela 43 apresenta uma síntese relativamente ao sistema de Abastecimento de Água no concelho de Cantanhede em 2012: 

Tabela 43| Dados gerais do sistema de Abastecimento de Água no concelho de Cantanhede em 2013. 

INFRAESTRUTURAS DO SAA NÚMERO/EXTENSÃO INDICADOR DE CAPACIDADE 

Captações de água subterrânea (unidade) 3 19.008 m3/dia 

Instalações de tratamento (unidade) 5 10.968 m3/dia 

Estações elevatórias (unidade) 12 n.d. 

Densidade de ramais 33 ramais/km --- 

Rede adutora (km) 139,2 km 63 – 500 mm 

Rede de distribuição (km) 461,4 km 63 – 315 mm 

Comprimento total de condutas (km) 668,1 km  

Reservatórios (unidade) 21 14.000 m3 

Capacidade de reserva de água tratada (dias) --- 1 dia 

Fonte| Relatório de Contas 2013 INOVA-EM [25] e Plano Estratégico 2013-2035 INOVA-EM [20] 

De acordo com a informação proveniente na INOVA-EM é possível analisar os balanços de água distribuída (água circulante nas 

redes de distribuição municipais, excluindo-se a água aduzida aos concelhos limítrofes), faturada e não faturada e não medida 

(diferença entre total água elevada e faturada/consumida) entre 2005 e 2013. 
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Tabela 44| Evolução do balanço de água no concelho de Cantanhede entre 2005e 2013. 

 Volume anual (m³/ano) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Água distribuída 3 769 051 3 453 358 3 614 641 3 695 636 3 995 394 4 200 226 4 132 426 3 976 616 3 981 652 

Água faturada/consumida 3 037 410 2 793 605 2 814 987 2 794 059 2 881 135 3832.766 2 750 705 2 651 947 2 612 640 

Água não faturada 992 891 888 783 1 042 904 1 209 237 1 375 262 1 622 789 1 537 842 1 499 360 1 496 370 

Taxa perdas 26,3 25,7 28,9 32,7 34,4 38,6 37,2 37,7 37,6 

Fonte| Documento de Enquadramento Estratégico – Sistema de Abastecimento de Água Concelho de Cantanhede [8], INOVA-EM e Relatório de 
Contas 2005 a 2013, INOVA-EM [25] 

Atendendo aos dados apresentados os valores relativos à água distribuída entre 2005 e 2006 sofreram uma diminuição, registando 

depois entre 2006 e 2010 um aumento na ordem dos 21,6%. Entre 2010 e 2012 voltou a registar-se uma diminuição no volume de 

água distribuído no concelho de Cantanhede, e em 2013 registou-se um ligeiro aumento. 

Relativamente ao volume de água fatura/consumida temos uma diminuição entre 2005 e 2006. Entre 2006 e 2009 o volume de 

água fatura/consumida não apresenta variações significativas. Entre 2009 e 2010 temos um pico no volume de água 

fatura/consumida, registando nos anos seguintes até 2013 um nova diminuição no volume de água fatura/consumida, verificando 

em 2013 o valor mais baixo de água fatura/consumida. 

Quando analisamos o volume de água não faturada temos que entre 2005 e 2006 uma diminuição no registo. Entre 2006 e 2010 

verificamos um aumento significativo do volume de água não faturada. Entre 2010 e 2013 voltamos a registar uma diminuição no 

volume de água não faturada, no entanto apresentam valores relativamente elevados. 

Quando olhamos para a taxa de perdas, considerando estas como a relação entre o volume de água distribuído e o volume de água 

não faturada registamos um aumento progressivo desta taxa, tendo a partir de 2010 registado o valor mais elevado, e nos anos 

seguintes uma diminuição desta taxa. Este aumento de perdas podem ser causadas por perdas da rede/ou perdas aparentes, isto 

é, perdas de água no transporte, no tratamento das águas, na adução e armazenamento e na distribuição e/ou a erros de medição 

e a consumos não autorizados. 

SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Será importante referir que desde 2002 o Sistema Municipal de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Cantanhede é 

efetuado pela empresa Pública Municipal INOVA-EM (Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede). No 

entanto o concelho de Cantanhede encontra-se igualmente abrangido pelo Sistema Integrado dos Município da Ria, S.A. – 

SIMRIA13, no que se refere ao sistema em alta. 

Para analisar a evolução da cobertura dos sistemas de drenagem de águas residuais e de tratamento de águas residuais no 

concelho de Cantanhede foram utilizados dados disponíveis no INE [16]. 

Tabela 45| Quantidade de águas residuais drenadas e tratadas no concelho de Cantanhede entre 1999 e 2009. 

 Drenagem (milhares m3) Tratamento 
(milhares m3) 

 Total Doméstico Industrial 

1999 424 320 104 424 

2000 388 388 0 359 

2001 700 700 0 339 

 
13 SIMRIA: empresa responsável pela construção, gestão e exploração do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro, em regime de 
concessão, durante um período de 30 anos, promovendo a requalificação ambiental da sua zona de abrangência 
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 Drenagem (milhares m3) Tratamento 
(milhares m3) 

 Total Doméstico Industrial 

2002 751 751 0 363 

2003 789 789 0 445 

2004 957 957 0 364 

2005 1.719 1.719 0 1.719 

2006 804 804 0 680 

2007 804 804 0 203 

2008 1.419 1.419 0 1.603 

2009 1.556 1.034 522 1.488 

Fonte| INE [16] 

Da análise da Tabela 45 verifica-se que a maior parte das águas contabilizada no sistema de drenagem é de origem doméstica e de 

serviços. Uma outra conclusão que salta à vista é a que nem toda a água residual drenada é tratada, sendo que para o período com 

dados verificamos em média cerca de 72,9% da água residual que é drenada é tratada. 

Da informação proveniente do relatório das Redes de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais e Domésticas da Câmara Municipal 

de Cantanhede [7], refere que em 1989 existiam 2 ETAR no concelho e em 2000 existiam 6 ETAR em funcionamento no concelho – 

Ançã, Tocha/Hospital Rovisco Pais, Praia da Tocha, Núcleo Industrial de Murtede, Febres e Cantanhede. O mesmo relatório refere 

ainda a existência da ETAR da Lactogal, onde se prevê o tratamento das águas residuais produzidas na unidade industrial que aquela 

empresa tem na Tocha, bem como as águas residuais produzidas nas áreas urbanas da Tocha e das Berlengas.  

De acordo com o Relatório de Contas de 2013 “Depois de concluídas e inauguradas as 3 últimas ETAR´s construídas (Malhada, Porto 

Carros e Ançã), num total de 7 desde 2009, iniciámos em 2013, um novo ciclo de investimento orientado para a renovação e 

reabilitação das infraestruturas existentes, tendo como objetivos estratégicos, reforçar a sustentabilidade ambiental (cumprimento dos 

parâmetros de descarga nas instalações de tratamento e redução de consumos energéticos) e infraestrutural do sistema (combate às 

afluências indevidas) e com isso, contribuir para a respetiva sustentabilidade económico-financeira. Nesse sentido, avançamos com as 

empreitadas relativas, à remodelação/ ampliação da ETAR de Murtede, remodelação da rede de saneamento da Tocha e desativação 

da ETAR da Lactogal e intervenções na rede de saneamento de Febres, Vilamar e Corticeiro de Cima.”. 

Relativamente à evolução da população servida pelo sistema de drenagem de águas residuais e pelo sistema de tratamento de 

águas residuais é apresentada na Tabela 46. 

Tabela 46| Evolução da população servida pelo Sistema de Drenagem de Águas Residuais e por  Estações de Tratamento de Águas Residuais no 
concelho de Cantanhede entre 1999 e 2009. 

 População Servida (%) 

 

Sistema de Drenagem de 
Águas Residuais 

Estação de Tratamento de 
Águas Residuais 

1999 30 30 

2000 33 30 

2001 62 30 

2002 62 30 

2003 62 35 

2004 70 38 

2005 80 42 

2006 70 50 

2007 70 50 

2008 71 55 

2009 56 56 

 Fonte| INE [16] 
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De acordo com dados do INE, até 2009 o concelho apresentava 

uma situação deficitária na cobertura dos sistemas de drenagem 

e de tratamento de águas residuais. No entanto verifica-se que o 

sistema de drenagem de águas residuais tem evoluído mais 

rapidamente no sentido de aumento da cobertura à população 

do concelho de Cantanhede, apesar de em 2009 os dois 

sistemas apresentam uma mesma percentagem de cobertura. 

Informação mais recente, proveniente do Relatório de Contas 

de 2012 da INOVA-EM [25] refere que para o aumento de 

cobertura no sistema de saneamento de águas residuais do 

Concelho de Cantanhede, tendo a INOVA-EM desde 2004 até 

2012, investido cerca de 20 Milhões de €, dos quais 55% (11 

Milhões de €) foram financiados por fundos comunitários. 

Este volume de investimento permitiu passar de uma taxa de cobertura de 30% para 95%, um aumento de 65%, decorrendo daí, 

uma melhoria substancial das condições sanitárias e da qualidade de vida da população local e um contributo para a proteção dos 

valores ambientais. 

De acordo com informação disponibilizada no Relatório de Contas de 2013 [25], a área de influência da rede de drenagem de águas 

residuais encontra-se praticamente consolidada, com a taxa de acessibilidade física ao serviço de 96%, existiu no entanto, como forma de 

responder aos 140 novos pedidos de construção de ramais domiciliários, de a ampliar em 675 metros. Por solicitação dos utilizadores, 

foram ainda alterados 31 ramais domiciliários, na sua grande maioria, para aumentar a profundidade e facilitar as ligações prediais. 

Existem aspetos a melhorar, relacionados com a reabilitação de coletores e respetivas afluências indevidas e ocorrência de 

inundações, eficiência energética, cumprimentos dos parâmetros de descarga e cobertura dos gastos totais. Nesse sentido, e de 

acordo com o Relatório de Contas 2013 [25], a INOVA continuou a desenvolver em 2013, diversas iniciativas tendentes a corrigir 

esses indicadores menos favoráveis, onde se destacam ações de inspeção relativas a ligações clandestinas de águas pluviais e de 

furos e poços; ações de inspeção e sensibilização relativas as novas ligações ao sistema, onde os utilizadores são alertados para a 

forma correta de o fazerem; intervenção em caixas de visita ou ramais domiciliários, para resolver um conjunto de avarias desde 

pequenas infiltrações a tampas partidas ou causar ruído pela passagem de viaturas e reparação de avarias em condutas de 

compressão das estações elevatórias; manutenção da rede coletora com a desobstrução e/ou limpeza de coletores; e execução 

das empreitadas “Remodelação da rede de saneamento da Tocha” e “ Remodelação/Ampliação da ETAR de Murtede”. 

De seguida caracterizam-se as ETAR e outras infraestruturas que estão associadas a estas como sejam sistemas elevatórios e 

coletores. Cada estação de tratamento corresponde a um subsistema de saneamento. De seguida apresenta-se a caraterização 

geral dos subsistemas atuais em funcionamento. 

Tabela 47| Caraterização geral dos subsistemas de tratamento do concelho de Cantanhede. 

Descrição Designação 

Infraestruturas associadas 

Instalações de 
Tratamento (un) 

Estações 
Elevatórias (un) 

Intercetores, Emissários, 
Condutas Elevatórias (km) 

Redes de 
Recolha (km) 

Cantanhede SAR 1 – 07 1 8 4 41,5 

Febres SAR 2 – 07 1 8 0,4 22 

 

Gráfico 12| Evolução da Taca de Cobertura em Saneamento de Águas 
Residuais (2002-2012). 

Fonte| Relatório de Contas 2012, INOVA-EM [25] 
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Descrição Designação 

Infraestruturas associadas 

Instalações de 
Tratamento (un) 

Estações 
Elevatórias (un) 

Intercetores, Emissários, 
Condutas Elevatórias (km) 

Redes de 
Recolha (km) 

Tocha – Berlengas SAR 3 – 07 1 4 4,7 27 

Ançã SAR 4 – 07 1 5 0,9 21,8 

Murtede SAR 5 – 07 1 1 0,5 7,9 

Praia da Tocha SAR 6 – 07 1 2 0,6 5,4 

Fonte| Documento de Enquadramento Estratégico – Saneamento de Águas Residuais do concelho de Cantanhede. INOVA-EM [7] 

Na Figura 24 é apresentado, a localização do subsistema da SIMRIA, as ETAR e rede de drenagem no município em 2012. 

 

Figura 24| Mapa síntese do sistema de saneamento de águas residuais no concelho de Cantanhede em 2013. 

Fonte| Relatório de Contas de 2013, INOVA-EM [25] 

Tabela 48| Caraterização dos sistemas de tratamento de cada subsistema. 

Subsistema Designação Localização 
Tipo de 

tratamento 
Inicio de 

exploração 

Caudal de 
projeto 
(m3/dia) 

População 
equivalente 

Carga 
prevista 

(kg/CQO.dia) 

Estado 
funcional 

conservação 

SAR 1 – 07 ETAR Cantanhede Z.I. Cantanhede Lagunagem 1996 3.690 17.070 1536 Razoável 

SAR 2 – 07 ETAR Febres Fontinha Lamas ativas 1998 372 3.724 335,16 Razoável 

SAR 3 – 07 ETAR Lactogal Z.I. Tocha Lagunagem 1994 2.880 7.000 630 Deficiente 

SAR 4 – 07 ETAR Ançã Ançã Leito percolado 1994 327 2.768 249,12 Deficiente 

SAR 5 – 07 ETAR Murtede Z.I. Murtede Lamas ativas 1993 120 1.200 108 Razoável 

SAR 6 – 07 ETAR Praia da Tocha Praia da Tocha Lamas ativas 1995 215 7.200 648 Bom 

Fonte| Documento de Enquadramento Estratégico – Saneamento de Águas Residuais do concelho de Cantanhede. INOVA-EM [7] 

De acordo com a informação disponibilizada no Relatório de Contas 2012 [25], durante o presente ano foram concluídas as 3 

últimas ETAR (Malhada, Ançã e Porto Carros), num total de 7 construídas desde 2009, passando a servir cerca de 6.100 pessoas 

(população residente) (Figura 25). 
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Figura 25| ETAR da Malhada, ETAR de Porto Carros e ETAR de Ançã.  
Fonte| Relatório de Contas 2012, INOVA-EM [25] 

A caraterização da rede de saneamento de águas residuais no concelho de Cantanhede é apresentada na Tabela 49: 

Tabela 49| Caraterização síntese das infraestruturas de saneamento de águas residuais existentes no concelho de Cantanhede. 

Infraestruturas Número/Extensão Indicador de capacidade 

Acessibilidade física do serviço 96% --- 

Adesão ao serviço 88% --- 

N.º de subsistemas municipais 10 --- 

N.º de subsistemas multimunicipais 1 --- 

ETAR (unidades) 10 n.d. 

Estações elevatórias (unidades) 69 n.d. 

Rede elevatória n.d. 80-140 mm 

Rede coletora gravítica (km) 468 km 200-400 mm 

Ramais (unidades) 21.185 --- 

Fonte| Relatório de Contas 2013, INOVA-EM [25] e Plano Estratégico 2013-2035, INOVA-EM [20] 

• QUALIDADE DAS ÁGUAS (SUPERFICIAL, SUBTERRÂNEA E CONSUMO) 

Para além da análise da cobertura dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais será 

importante saber a qualidade das águas existentes. 

O concelho de Cantanhede encontra-se abrangido pela Bacia Hidrográfica do Vouga e pela Bacia Hidrográfica do Mondego (Figura 26). 

ÁGUAS SUPERFICIAIS  

De acordo com a informação disponibilizada pelo SNIRH [27], no município de Cantanhede encontra-se um ponto da rede de 

monitorização da qualidade da água superficial e identificam-se 3 pontos que, embora fora do município encontram-se relativamente 

próximos (Figura 27).  
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Figura 27| Pontos de monitorização da Qualidade da Água Superficial no concelho de Cantanhede. 
Fonte| SNIRH [27] 

Na Tabela 50 encontra-se informação relativamente às quatros estações. 

Tabela 50| Informação sobre as estações. 

Estação Nome Rio Bacia 

12F/06 Ançã Ribeira de Ançã ou de Outil Mondego 

10G/06 Ponte Canha (Vouga) Rio Cértima ou Ribeira de Santa Cristina Vouga/ Ribeiras Costeiras 

11E/01 São Tomé Rio Vouga Vouga/ Ribeiras Costeiras 

12E/01 Azenha Nova Rio Foja Mondego 

Fonte |SNIRH [27] 

 

Figura 26| Enquadramento do concelho de Cantanhede nas Bacias Hidrográficas da Região Centro. 
Fonte| Atlas do Ambiente [1] e SNIRH [27] 
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A análise feita nos cursos de água superficial permite uma classificação da qualidade da água para usos múltiplos, obtendo informação 

sobre os usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água classificada. São consideradas cinco classes: 

A – Excelente: águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente as utilizações mais exigentes em 

termos de qualidade 

B – Boa: águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer potencialmente todas as utilizações 

C – Razoável: águas com qualidade aceitável, suficiente param irrigação, usos industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. 

Permite a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto direto 

D – Má: águas com qualidade de medíocre, apenas potencialmente aptas param irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola 

pode subsistir, mas de forma aleatória 

E – Muito Má: águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos 

As classes definidas são estabelecidas de acordo com a avaliação de parâmetros físicos, físico-químicos, químicos, 

microbiológicos. Os resultados obtidos relativamente à qualidade da água superficial são apresentados na Tabela 51: 

Tabela 51| Evolução da qualidade da água superficial no município Cantanhede. 

Estação  Ano 
Classificação 

Parâmetros responsáveis pela classificação 
A B C D E 

12F/06 

2006           N-NH4
+ 

2007           Oxigénio dissolvido (sat)  

2008           N-NH4
+ e Oxigénio dissolvido (sat)  

2009           Oxigénio dissolvido (sat)  

2010 s.i. 

2011           CT, Azoto Kjeldahl e N-NH4
+ 

10G/06 

2004           N-NH4
+ 

2005 s.i. 

2006           N-NH4
+ 

2007           N-NH4
+ e P 

2008           N-NH4
+ 

2009           N-NH4
+, P e P2O5 

2010 s.i. 

2011           Azoto Kjeldahl , P e P2O5 e N-NH4
+ 

11E/01 

2002           CQO 

2003           CF, CQO, CT e Oxigénio dissolvido (sat)  

2004           CQO e CT 

2005           Mn 

2006           CQO 

2007           CQO 

2008           EF, CT, Oxigénio dissolvido (sat), NO3
-, CF e CQO 

2009           Oxigénio dissolvido (sat) e CQO 

2010 s.i. 

2011           Oxidabilidade e CQO 



 

88 

Estação  Ano Classificação Parâmetros responsáveis pela classificação 

12E/01 

2006             

2007           Oxigénio dissolvido (sat)  

2008           Oxigénio dissolvido (sat)  

2009           CQO 

2010 s.i. 

2011           Azoto Kjeldahl  

N-NH4
+: Azoto amoniacal; OD (sat): Oxigénio dissolvido (saturado)14; CT: Coliformes Totais; N-NKjeldahl: Azoto Kjeldahl15; P: Fósforo; P2O5: Fosfato; 

CQO: Carência Química de Oxigénio16;CF: Coliformes Fecais; Mn: Manganês; EF: Estreptococos Fecais;NO3
-: Nitratos; s.i.: sem informação 

Fonte| SNIRH [27] 

Através dos dados apresentados na Tabela 51, verificamos que a qualidade da água superficial analisada na estação de 

monitorização de Cantanhede varia entre Boa (B) e Razoável (C), isto é, as águas apresentam qualidade ligeiramente inferior à 

classe A, mas podendo também satisfazer potencialmente todas as utilizações ou as águas apresentam uma qualidade aceitável, 

suficiente param irrigação, usos industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida 

piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto direto. 

Relativamente aos parâmetros responsáveis pela classificação verificamos que estão associados à presença de azoto amoniacal ou 

valores anómalos de Oxigénio Dissolvido (saturado). No último ano com dados, 2011, identificou-se igualmente a presença de 

Coliformes Totais e Azoto. A presença de substâncias azotadas poderá estar associada a más práticas agrícolas, com utilização 

incorreta ou indevida de fertilizantes/pesticidas; ou instalações de ETAR urbanas, que poderão ter fugas de efluentes. 

Apesar dos três pontos de monitorização estarem fora do concelho de Cantanhede, estes foram analisados pois, por um lado as 

linhas de água poderão “entrar” no município de Cantanhede, ou ter origem no município de Cantanhede, e desta forma poderão 

dar algumas informações sobre a qualidade das águas superficiais.  

Assim sendo a estação 10G/06, localizada a nordeste de Cantanhede, é classificada de Muito Má (E), isto é, são consideradas 

como águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. Os parâmetros responsáveis por esta classificação 

estão associados na maioria a más práticas agrícolas, com utilização incorreta ou indevida de fertilizantes/pesticidas; zonas de 

regadio que utilizam grandes volumes de água, que associado à incorreta ou indevida de fertilizantes/pesticidas escorrem para as 

linhas de água; elevadas cargas poluentes de compostos azotados ou fosfatados de explorações agropecuárias. 

Relativamente à estação 11E/01, localizada a noroeste de Cantanhede, encontra-se usualmente classificada como Razoável (C), 

isto é, as águas apresentam uma qualidade aceitável, suficiente param irrigação, usos industriais e produção de água potável após 

tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para 

recreio sem contacto direto. Relativamente aos parâmetros responsáveis pela classificação verificamos que existe uma grande 

variedade, CQO, CT, CF, EF e Oxigénio Dissolvido. Estes parâmetros poderão estar associados a descargas indevidas de 

 
14 OD (sat): O oxigénio é pouco solúvel na água, diminui com temperatura e aumento da salinidade. Este parâmetro é importante nas reações 
biológicas, a sua determinação permite controlar a poluição dos recursos de água. A água, em condições normais, contém oxigénio dissolvido, 
cujo teor de saturação depende da altitude e temperatura; águas com baixos teores de oxigénio dissolvido indicam que rem matéria orgânica; a 
decomposição da matéria orgânica por bactérias aeróbias é acompanhada pelo consumo e redução do oxigénio dissolvido da água. O teor de 
oxigénio dissolvido pode alcançar valores muito baixos, extinguindo-se os organismos aquáticos aeróbios. 
15 N-NKjeldahl: Azoto determinado pelo método de Kjeldahl. Este método fundamenta-se na destruição da matéria orgânica com ácido sulfúrico 
concentrado, em presença de uma catalisador e por ação do calor, com posterior destilação e titulação do azoto proveniente da amostra. É 
utilizado para determinar o azoto contido numa substância orgânica. O azoto orgânico transforma-se em amoníaco por digestão com ácido 
sulfúrico e posterior alcanização da solução. O amoníaco libertado destila-se e é recolhido num volume conhecido (ácido padrão). Medindo o 
excesso de ácido por titulação sabe-se a quantidade de azoto presente na substância original. 
16 CQO: Parâmetro analítico de qualidade das águas que mede a quantidade de oxigénio necessária para oxidar quimicamente, em determinadas 
condições, a matéria orgânica presente numa água. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Azoto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
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efluentes, ou problemas estruturais de ETAR (instalações degradadas ou mesmo desadequação da dimensão da ETAR face à 

população existente e os efluentes produzidos). 

Quando analisamos a qualidade da água superficial da estação 12E/01 situada a sul de Cantanhede, não conseguimos detetar um 

padrão de classificação, no entanto verificamos que ao longo dos anos a qualidade da água superficial tem vindo a piorar. 

ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Tal como é apresentado na Figura 28 o município de Cantanhede enquadra-se na Unidade Hidrogeológica Orla Ocidental (O), onde 

se situam os aquíferos de maior produtividade. 

 

Figura 28| Enquadramento do Concelho de Cantanhede nos Sistemas Aquíferos da Região Centro. 
Fonte| Atlas do Ambiente [1] e SNIRH [27] 

Ao nível dos Sistemas Aquíferos, o concelho de Cantanhede é abrangido pelo Cretácico de Aveiro (O2), pelo Cársico da Bairrada 

(O3), pelo Ançã-Cantanhede (O4), pelo Tentúgal (O5) e pelo Viso-Queridas (O30). Será importante referir que grande parte do 

concelho encontra-se sobre Aquífero Vulnerável. 
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Figura 29| Pontos de monitorização da Qualidade da Água Subterrânea no concelho de Cantanhede. 
Fonte| SNIRH [27] 

De acordo com a informação disponibilizada pelo SNIRH [27], a rede de monitorização da qualidade da água superficial no 

concelho de Cantanhede é efetuada em 10 pontos de monitorização (Figura 29). 

A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do DL n.º 236/98 de 1 de agosto, baseia-

se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada pela CCDR, a que correspondem 

esquemas de tratamento tipo distintos, definidos para tornar a água apta para consumo humano (água potável):  

A1 — tratamento físico e desinfeção.  

A2 — tratamento físico e químico e desinfeção.  

A3 — tratamento físico, químico de afinação e desinfeção.  

(> A3 – a baixa qualidade da água pressupõe tratamentos mais fortes)  

As classes definidas são estabelecidas de acordo com a avaliação de parâmetros físicos, físico-químicos, químicos, 

microbiológicos. Considerar-se-ão aptas para poderem ser utilizadas como origem de água para a produção de água para consumo 

humano as águas subterrâneas que apresentem qualidade superior ou igual à da categoria A1.  

Na Tabela 52 são apresentadas as características das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea analisadas. 

Tabela 52| Características das estações de monitorização da qualidade ad água subterrânea.  

N.º Inventário 207/65 217/26 217/27 217/29 217/30 218/64 218/31 218/45 218/63 229717 

Distrito Coimbra 

Concelho Cantanhede 

Freguesia 
São 

Caetano 
Tocha  Tocha Tocha 

São 
Caetano 

Cantanhede Sanguinheira Sanguinheira Ançã 

Local  
Peroboi 
de Cima 

Cochadas Cavadas Tocha Caniceira Criação Freixiais  Olhos de 
Fervença 

Ançã 

Bacia 
Hidrográfica 

Vouga/ Ribeiras Costeiras Mondego 

Unidade Orla Ocidental 
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N.º Inventário 207/65 217/26 217/27 217/29 217/30 218/64 218/31 218/45 218/63 229717 

Hidrogeológica 

Sistema 
Aquífero 

O1 - Quaternário de Aveiro O3 - Cársico Bairrada 
O4 - Ançã-

Cantanhede 

Tipo de ponto 
de água 

Poço Poço Poço 
Furo 

vertical 
Poço Poço 

Furo 
vertical 

Nascente Poço Nascente 

Profundidade 
(m) 

6,2 5 7,55 18 6,72 8,85 43 --- 16,7 --- 

Objetivo Rega Rega 
Captação/ 
Extração 

Rega Rega 
Captação/ 
Extração 

Extração --- Extração --- 

Fonte| SNIRH [27] 

Na Tabela 53 é apresentada a evolução da qualidade da água ao longo dos tempos nas estações apresentadas. 

Tabela 53| Evolução da qualidade da água subterrânea nos pontos de monitorização no município de Cantanhede.  

N.º Inventário  Ano 
Classificação 

Parâmetros responsáveis pela classificação 
A1 A2 A3 >A3 

207/65 

2002     N-NH4
+ 

2003     OD (sat) 

2004       

2005     NO3
- 

2006     NO3
- 

2007       

2008     NO3
- 

2009       

2010       

2011       

217/26 

2002     NO3
- 

2003     N-NH4
+ e OD (sat) 

2004       

2005     NO3
- 

2006     NO3
- 

2007     NO3
- 

2008     NO3
- 

2009     NO3
- 

2010     NO3
- 

2011     NO3
- 

217/27 

2002      pH 

2003     NO3
- e OD (sat) 

2004     NO3
- 

2005      pH 

2006      pH 

2007     NO3
- 

2008      pH 

2009     NO3
- 

2010     NO3
- 

2011      pH 

217/29 

2002     NO3
- 

2003     OD (sat) 

2004       

2005       

2006     NO3
- 

2007     NO3
- 

2008     NO3
- 

2009     NO3
- 
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N.º Inventário  Ano 
Classificação 

Parâmetros responsáveis pela classificação 
A1 A2 A3 >A3 

2010       

2011       

217/30 

2002     NO3
- 

2003     NO3
- e OD (sat) 

2004     NO3
- 

2005       

2006     NO3
- 

2007      Condutividade e NO3
- 

2008       

2009      pH 

2010       

2011      pH 

218/64 

2002      pH 

2003     OD (sat) 

2004      pH 

2005      pH 

2006      pH 

2007      pH 

2008      pH 

2009      pH 

2010      pH 

2011      pH 

218/31 

2002       

2003     OD (sat) 

2004 s.i. 

2005       

2006       

2007       

2008       

2009       

2010       

2011       

218/45 

2003       

2004       

2005       

2006       

2007     OD (sat) 

2008       

2009       

2010       

2011       

218/63 

2002       

2003     OD (sat) 

2004       

2005       

2006       

2007       

2008       

2009       

2010       

2011       

229/17 2003     CT 
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N.º Inventário  Ano 
Classificação 

Parâmetros responsáveis pela classificação 
A1 A2 A3 >A3 

2004     CT 

2005     CF e CT 

2006     EF 

2007     OD (sat) 

2008     CF, CT e OD (sat) 

2009     CF, CT e OD (sat) 

2010     CF, CT e OD (sat) 

2011     OD (sat) 

N-NH4
+: Azoto amoniacal; OD (sat): Oxigénio dissolvido (saturado)17; NO3

-: Nitratos; CT: Coliformes Totais; CF: Coliformes Fecais; EF: 
Estreptococos Fecais; s.i.: sem informação 

Fonte| SNIRH [27] 

Para analisar a qualidade da água subterrânea nos pontos de monitorização, iremos fazê-lo agrupando pelos sistemas aquífero. 

Assim sendo no Sistema Aquífero O1 – Quaternário de Aveiro, onde se encontram os 6 primeiros pontos da Tabela 53 (207/65, 

217/26, 217/27, 217/29, 217/30 e 218/64) verificamos que de uma forma geral apresentam uma classificação > A3 – a baixa 

qualidade da água pressupõe tratamentos mais fortes, na grande maioria resultante da presença de nitratos. Contudo verificamos 

que a água analisada no ponto 218/64 apresenta, de uma forma geral, uma classificação A2 – tratamento físico e químico e 

desinfeção, como resultado de valores anómalos de pH. 

A presença de nitratos nas águas subterrâneas poderá estar associada ao facto de nesta zona do concelho a ocupação ser 

predominantemente agrícola. As utilizações excessivas ou até mesmo indevidas de fertilizantes azotados podem trazer consequências 

nefastas para as águas subterrâneas, para os cursos de água superficiais e para o solo, e que por vezes tornam-se irreversíveis. 

Assim, as águas captadas nesta zona, para estarem aptas para consumo humano terão de sofrer um tratamento mais agressivo. 

Relativamente aos pontos que se encontram no Sistema Aquífero O3 – Cársico Bairrada nos pontos 218/31, 218/45 e 218/63, 

apresenta geralmente uma classificação A1.  

Saliente-se que a água considerada apta para consumo humano (A1) necessita igualmente de sofrer tratamento. À medida que a 

qualidade da água se degrada esta necessita de um tratamento mais intenso para melhorar as suas condições de utilização. Nesta ótica os 

resultados obtidos revelam, de uma maneira geral, que a qualidade das águas subterrâneas neste Sistema Aquífero pode ser considerada 

satisfatória. Será importante destacar que é neste conjunto de pontos que se encontra a nascente de água que abastece para o concelho. 

Relativamente ao ponto de monitorização da qualidade da água subterrânea que se encontra no Sistema Aquífero O4 – Ançã-

Cantanhede, no extremo sudeste do município (229/17) apresenta geralmente uma classificação A2, necessitando de sofrer tratamento 

físico e químico e desinfeção. Os parâmetros responsáveis por esta classificação estão na sua maioria relacionados a parâmetros 

microbiológicos. A presença dos mesmos em águas subterrâneas encontra-se na maior parte das vezes associado ao tratamento 

deficitário de águas residuais domésticas. 

 
17 OD (sat): O oxigénio é pouco solúvel na água, diminui com temperatura e aumento da salinidade. Este parâmetro é importante nas reações 
biológicas, a sua determinação permite controlar a poluição dos recursos de água. A água, em condições normais, contém oxigénio dissolvido, 
cujo teor de saturação depende da altitude e temperatura; águas com baixos teores de oxigénio dissolvido indicam que rem matéria orgânica; a 
decomposição da matéria orgânica por bactérias aeróbias é acompanhada pelo consumo e redução do oxigénio dissolvido da água. O teor de 
oxigénio dissolvido pode alcançar valores muito baixos, extinguindo-se os organismos aquáticos aeróbios. 
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ÁGUA PARA CONSUMO 

Relativamente à qualidade da água para consumo humano esta é monitorizada pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos [9], que regula os serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e 

gestão de resíduos urbanos, com objetivo de proteger os interesses dos utilizadores, através da promoção da qualidade de serviço 

prestado pelas entidades gestoras e garantir tarifários socialmente aceitáveis, materializado nos princípios de essencialidade, 

indispensabilidade, universalidade, equidade, fiabilidade e de custo-eficácia associada à qualidade de serviço. De acordo com a 

informação disponibilizada, e confirmando o que anteriormente foi referido, o abastecimento de água no concelho de Cantanhede é 

efetuado por serviços municipais, e a qualidade da água para consumo humano é apresentada na Figura 30. 

Os dados relativamente ao ano de 2012 revelam que no município de Cantanhede é considerada 1 zona de abastecimento de água, 

correspondendo a cerca de 38.067 habitantes servidos, num volume diário distribuído de cerca de 10.848,00 m3. Relativamente às 

análises químicas efetuadas à água, verificamos que todas as análises necessárias foram realizadas sendo que 99,87% cumpriram o 

valor parametrizado. 

 

Figura 30| Qualidade da Água para consumo humano no concelho de Cantanhede entre 2002 e 2012. 
Fonte| ERSAR [9] 

De acordo com os dados apresentados verifica-se que somente em 2002 e 2003 temos que foram efetuadas 98% das análises 

necessárias cumpriam os valores parametrizados. A partir de 2004 verifica-se que 100% das análises regulamentadas foram 

efetuadas, e nível dos resultados das análises efetuadas encontra-se muito próximo com os valores parametrizados, e das metas 

estabelecidas no PEAASAR18.  

 
18 PEAASAR: Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais. 
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• RESÍDUOS URBANOS (PRODUÇÃO, TRATAMENTO E DESTINO) 

A designação "Resíduos Urbanos" é um termo abrangente respeitante à mistura de materiais e objetos que tem origem doméstica. 

Engloba ainda resíduos provenientes do sector de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades 

prestadoras de cuidados de saúde com uma natureza ou composição afim dos domésticos. 

Tem-se verificado nos últimos anos um aumento acentuado da produção de resíduos, muito possivelmente devido ao avanço 

tecnológico e a alterações no estilo de vida das sociedades, sendo urgente resolver o problema da sua gestão. 

Os resíduos devem ser alvo de uma gestão própria e destino adequado, em função das suas características, garantindo a 

preservação dos recursos naturais e a minimização dos impactes negativos sobre a saúde pública e o ambiente. Neste sentido, 

tem-se verificado uma crescente preocupação dos concelhos em gerir os resíduos produzidos. 

Neste sentido, tem-se verificado uma crescente preocupação dos concelhos em gerir os resíduos produzidos.  

O concelho de Cantanhede encontra-se abrangido pelo Sistema Multimunicipal do Litoral Centro – ERSUC, foi constituído a 5 de setembro 

de 1996, através do Decreto-Lei n.º 166/96, integrando 36 municípios. A ERSUC abrange uma área de 7.000 km2 (7.9 % do território 

nacional), serve uma população de aproximadamente um milhão de habitantes e trata de cerca de 430.000 toneladas de resíduos por ano. 

Ao nível municipal a gestão dos resíduos é efetuada pela empresa pública municipal INOVA-EM (Empresa de Desenvolvimento 

Económico e Social de Cantanhede-EM S.A.). Tendo assumindo em setembro de 2002, a responsabilidade pela gestão e exploração dos 

serviços municipais no domínio do ambiente e consequentemente a gestão do sistema de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana do 

Município de Cantanhede, a INOVA-EM, têm tido nesta sua área de atuação municipal, uma evolução no que diz respeito às suas 

orientações estratégicas. A mesma empresa disponibilizou dados relativamente a esta temática. Assim, no Gráfico 13 é apresentada a 

evolução da recolha de resíduos urbanos de recolha indiferenciada e seletiva, entre 2009 e 2013, no concelho de Cantanhede. 

 

Gráfico 13| Quantidade de resíduos urbanos recolhidos de forma indiferenciada e seletiva no concelho de Cantanhede entre 2009 e 2013. 

Fonte| INOVA-EM [25] 

Podemos afirmar que a quantidade total de resíduos recolhidos no município de Cantanhede sofreu um aumento entre 2009 e 2010, 

sendo que nos anos seguintes a quantidade total de resíduos recolhidos registou uma diminuição tendo sofrido uma variação de -5,5% 

entre 2009 e 2013. Através dos dados apresentados verificamos que o peso da recolha de resíduos seletivos sofreu um ligeiro 

aumento, traduzindo muito possivelmente o aumento da consciência da população para a separação de resíduos. Verificamos que no 

período em que existem dados, que em média a recolha de resíduos indiferenciada corresponde a cerca 81,2% do total de resíduos 

recolhidos e que a recolha de resíduos seletiva corresponde em média a cerca de 18,8% do total de resíduos recolhidos. 
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Ao nível da recolha seletiva é possível desagregar a informação por tipo de resíduos recolhidos. Na Tabela 54 são apresentados os dados 

da Recolha Indiferenciada, Recolha Seletiva por tipo de resíduo e Capitação da recolha, entre 2009 e 2013 no município de Cantanhede. 

Tabela 54| Quantidade de resíduos recolhidos de Recolha Indiferenciada, Recolha Seletiva (ton) por tipo de resíduos, e Capitação entre 2009 e 2013. 

Anos 

Recolha 
Indiferenciada 

Recolha Seletiva 
Total 

Capitação 
RU 

(Kg/hab.ano)* 

Capitação 
RS 

(Kg/hab.ano)* Indiferenciados % Embalagens 
Papel e 
Cartão 

Vidro Verdes 
Outros 

materiais 
Total 

Reciclagem 
% 

2009 11.332 81,4 287 639 985 462 222 2.595 18,6 13.927 368 58 

2010 11.511 81,2 299 623 985 543 210 2.660 18,8 14.171 372 58 

2011 11.186 81,6 380 631 982 367 166 2.526 18,4 13.712 365 59 

2012 10.799 81,7 339 538 896 471 180 2.424 18,3 13.223 348 53 

2013 10.708 80,2 296 432 838 946 126 2.638 19,8 13.346 339 46 

Variação 
2013-2012 

-91 -1,4 -43 -106 -58 475 -54 214 1,4 123 -9 -7 

Variação 2013-
2012 (%) 

-0,8 -1,8 -12,7 -19,7 -6,5 100,8 -30,0 8,8 7,8 0,9 -2,6 -13,2 

(*) Não inclui verdes 
Fonte| INOVA-EM [25] 

Temos que a maior quantidade de resíduos de recolha seletiva são do tipo Vidro, correspondendo em média a 35,5% da quantidade 

total de resíduos de recolha seletiva, seguido do Papel e Cartão que correspondem em média a cerca de 22,3% da quantidade total 

de resíduos de recolha seletiva. Atendendo aos dados apresentados a quantidade de resíduos Verdes é superior à quantidade de 

resíduos de embalagens, situação diferente somente registada em 2011. Em média os resíduos Verdes correspondem a cerca de 

21,6% da quantidade total de resíduos de recolha seletiva, e em média os resíduos de Embalagens corresponde a cerca de 12,5% 

da quantidade total de resíduos de recolha seletiva.  

De acordo com a informação disponibilizada no Relatório de Contas 2013 [25] no Concelho de Cantanhede, 19,8% dos resíduos 

recolhidos tem como destino a valorização por reciclagem ou compostagem, tendo-se registado um aumento face ao ano transato, 

de 214 toneladas (+8,8%). Contudo, regista-se uma redução generalizada na fileira das embalagens, papel/cartão e vidro, quem 

tem sido compensada pela positiva, através de uma participação mais ativa dos munícipes, na utilização do ecocentro municipal, 

que se traduziu num aumento de outros materiais que são valorizados. 

Importa referir ainda a este propósito, que em 2012, Portugal Continental teve uma capitação média de resíduos urbanos de 454 

kg/hab.ano e no caso da recolha seletiva de embalagens (vidro, papel/cartão, plásticos, metais e madeiras), a capitação média 

anual situou-se nos 37 kg/hab.ano, estando previsto um objetivo para 2020, relativamente ao sistema multimunicipal que 

integramos, de 46 kg/hab.ano (Fonte: Proposta de Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020 - Fevereiro de 2014). No 

Concelho de Cantanhede e para o ano de 2013, os valores foram de 339 kg/hab.ano e 46 kg/hab.ano, respetivamente. 

Ao nível da capitação de resíduos recolhidos no município, foram utilizados os dados disponibilizados no Relatório de Contas 2013 [25]. Os 

dados relativos à capitação de resíduos revelam um aumento entre 2009 e 2010, e nos anos seguintes uma diminuição da capitação. Em 

média registamos uma capitação dos resíduos de recolha indiferenciada na ordem dos 358,4 kg de resíduo por habitante por ano. 

Relativamente à capitação de resíduos de recolha seletiva registamos em média cerca de 54,8 kg de resíduo por habitante por ano. 

A informação da INOVA-EM refere ainda que o concelho está abrangido por 7 circuitos de recolha de resíduos. 

Os ecopontos constituem o principal meio de recolha seletiva de resíduos, sendo que no município de Cantanhede em 2011 

apresentava um rácio de 129 habitantes/ecopontos. 
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Efetuando uma abordagem geral ao desempenho do sistema de resíduos urbanos no ano de 2013 e de acordo com os indicadores 

de qualidade de serviço denotam uma qualidade de serviço boa/mediana. Se compararmos estes dados, com a média ponderada 

dos indicadores para o ano de 2011, referentes ao universo de entidades gestoras de resíduos em baixa, de Portugal Continental 

(RASARP 2012), podemos verificar, que o único indicador com desempenho menos positivo, é o da renovação do parque de 

viaturas. Essa situação ocorre, porque julgamos que as nossas viaturas afetas ao serviço de recolha, se encontram em bom estado 

de conservação, não sendo necessário a sua substituição, o que provocaria um aumento injustificado dos gastos com o sistema 

(Relatório de Contas 2013 [25]) 

De acordo as Estatística do Ambiente do INE, em 2010, todos os sistemas de gestão de resíduos urbanos no território continental 

de Portugal, atingiram um grau de cobertura inferior a 500 habitantes/ecoponto, conforme objetivo definido no Plano Estratégico dos 

Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), registando-se globalmente uma média de 265 habitantes servidos por ecoponto. Do total de 

24 sistemas de gestão de resíduos, metade dos mesmos apresenta um valor médio abaixo da média global. No caso do Sistema de 

gestão onde se insere o município de Cantanhede verificamos o cumprimento do requisito.  

Assim, em 2012, em termos de equipamento instalado, a ERSUC colocou à disposição dos munícipes, 12.283 contentores de recolha 

seletiva, dos quais 4.917 são para o vidro, 3.718 são para o papel e 3.648 são para as embalagens. Desta forma, atingiram-se os rácios 

de 195 habitantes por vidrão, 257 por papelão e 262 por embalão, superando o rácio indicativo de 500 habitantes por ecoponto [24]. 

Como conclusão da temática relativamente às infraestruturas de abastecimento de água, saneamento e sistema de recolha de 

resíduos, será de referir que a cobertura do concelho ao nível das infraestruturas urbanas, nomeadamente as que foram citadas é 

sinónima de evolução concelhia.  

Assim, a cobertura dos sistemas de abastecimento de águas tem uma implicação direta e importante na qualidade de vida da 

população. A adequada infraestruturação deste sistema bem como a sua manutenção e monitorização tem uma implicação indireta 

nas perdas de águas e melhoria da prestação do serviço. 

Ao nível da cobertura dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais verifica-se uma implicação direta e positiva na 

qualidade ambiental, pois as águas residuais por apresentarem elevadas cargas orgânicas, se não forem devidamente 

encaminhadas e tratadas, são uma perturbação para o meio ambiente e potencial fonte de poluição. Desta formas quaisquer 

perturbações negativas no ambiente repercutem-se, negativamente, na qualidade de vida da população. 

O mesmo se passa com os resíduos gerados. Assim, os resíduos devem ser alvo de uma gestão própria e destino adequado, em 

função das suas caraterísticas, garantindo a preservação dos recursos naturais e a minimização dos impactes negativos sobre a 

saúde pública e sobre o ambiente.  

Apesar de se verificar, em quase todo o território português, uma melhoria, eficiência dos sistemas de recolha e tratamento de 

resíduos, e tal como refere o PERSU II, será importante analisar a informação relativa ao número de habitantes por ecoponto, 

sendo que esta mesma informação deverá ser complementada para efeitos de desempenho do Sistema, com dados como distância 

dos ecopontos, frequência de recolha e ações de sensibilização. Podendo com assim por um lado analisar o comportamento dos 

cidadãos, e por outro melhorar o Sistema de gestão. 

Assim é importante, para além da manutenção e monitorização destes sistemas como forma de prestar um serviço de qualidade e 

acessível a todos, será igualmente importante investir na participação, sensibilização e responsabilização da população. 
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• QUALIDADE DO AR 

A qualidade do ar é o termo que se usa, normalmente, para traduzir o grau de poluição no ar que respiramos. A poluição do ar é 

provocada por uma mistura de substâncias químicas, lançadas no ar ou resultantes de reações químicas, que alteram o que seria a 

constituição natural da atmosfera. Estas substâncias poluentes podem ter maior ou menor impacte na qualidade do ar, consoante a sua 

composição química, concentração na massa de ar em causa e condições meteorológicas. Assim, por exemplo, a existência de ventos 

fortes ou chuvas poderão dispersar os poluentes, ao passo que a presença de luz solar poderá acentuar os seus efeitos negativos [2]. 

A altura a que as emissões ocorrem pode igualmente afetar a dispersão dos poluentes. Por exemplo, as emissões dos veículos 

automóveis terão, provavelmente, um maior impacto imediato no ambiente circundante e ao nível do solo do que as chaminés altas, 

as quais causam sobretudo problemas de poluição no solo a uma maior distância da sua fonte. As fontes emissoras dos poluentes 

atmosféricos são numerosas e variáveis, podendo ser antropogénicas ou naturais. As fontes antropogénicas são as que resultam 

das atividades humanas, como a atividade industrial ou o tráfego automóvel, enquanto as fontes naturais englobam fenómenos da 

Natureza tais como emissões provenientes de erupções vulcânicas ou fogos florestais de origem natural [2]. 

O nível de alteração da camada inferior da atmosfera é o que se pretende traduzir com o conceito Qualidade do Ar. Essa alteração 

repercute-se negativamente na saúde pública e no bem-estar das populações [3]. 

Atendendo a informação sobre a orografia, uso do solo, densidade populacional e de campanhas de monitorização efetuadas a 

nível nacional, foram delimitadas na Região Centro três Zonas e duas Aglomerações: Zonas Centro Interior, Centro Litoral e de 

Influência de Estarreja; Aglomerações de Coimbra e de Aveiro/Ílhavo [3]. 

 

Figura 31| Delimitação das Zonas e Aglomerações da Região Centro e respetivas estações de monitorização.  
Fonte| CCDR-Centro[3] 

De acordo com a Figura 31, verificamos que o município de Cantanhede, insere-se na Zona Centro Litoral, não apresentando 

estações de monitorização no município, não apresentando estudos relativos à concentração dos principiais poluentes de forma a 

permitir uma análise objetiva da qualidade do ar. Assim será possível aferir a qualidade do ar na Zona Centro Litoral na estação de 

Montemor-o-Velho. Dada a proximidade a sudeste com as estações da Aglomeração de Coimbra e a norte com as estações da 

Aglomeração Aveiro/Ílhavo, serão igualmente apresentados dados da qualidade do ar para estas Aglomerações. 
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Os dados recolhidos são anuais, para o período 2004-2013, expressos em percentagem de dias com uma dada classificação, tal 

como mostra o Gráfico 14. O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada 

um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são comparados com as 

gamas de concentrações associadas a uma escala de cores sendo os piores poluentes responsáveis pelo índice. São 5 os 

poluentes englobados no índice de qualidade do ar: monóxido de carbono (CO); dióxido de azoto (NO2); dióxido de enxofre (SO2); 

ozono (O3); partículas finas ou inaláveis (medidas como PM10) [2]. 

 

Gráfico 14| Histórico anual da qualidade do ar na Zona Centro Litoral para o período 2004-2013. 
Fonte| APA [2] 

Atendendo aos dados expostos verificamos um aumento da percentagem de dias classificados como Muito Bom, entre 2004 e 

2008,registando-se nos anos seguintes grandes oscilações, atingindo em 2013 o valor mais baixo. Relativamente à percentagem de 

dias classificados como Bom, verificamos que a partir de 2009, mais de 70% dos dias apesentavam esta classificação, atingindo em 

2013 o valor mais elevado. Entre 2004 e 2007, mais de 20% dos dias registavam uma classificação média, verificando que nos 

anos subsequentes o número de dias com classificação média tem vindo a diminuir. De igual forma, para o período apresentado 

verificamos uma diminuição da percentagem do número de dias classificados como Fraco. Só existe registo de dias classificados de 

Mau em 2005. 

Tal como referido anteriormente, dada a proximidade a norte com as estações da Aglomeração Aveiro/Ílhavo, no Gráfico 15, são 

apresentados os dados anuais, referentes ao período 2002-2013, expressos em percentagem de dias com uma dada classificação, 

para a Aglomeração de Coimbra. O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para 

cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são comparados com 

as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores sendo os piores poluentes responsáveis pelo índice. São 5 os 

poluentes englobados no índice de qualidade do ar: monóxido de carbono (CO); dióxido de azoto (NO2); dióxido de enxofre (SO2); 

ozono (O3); partículas finas ou inaláveis (medidas como PM10) [2]. 
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Gráfico 15| Histórico anual da qualidade do ar na Aglomeração Coimbra para o período 2002-2013. 
Fonte| APA [2] 

Assim, verificamos que em 2002 verificamos que a maior percentagem de dias são classificados como Médio. A partir de 2003 até 2013, 

verificamos que a maior percentagem de dias são classificados como Bom. Só existe registo de dias classificados de Mau em 2005. 

Tal como referido anteriormente, dada a proximidade a sudeste com as estações da Aglomeração de Aveiro/Ílhavo, no Gráfico 16, 

são apresentados os dados anuais, referentes ao período 2003-2013, expressos em percentagem de dias com uma dada 

classificação, para a Aglomeração de Coimbra. O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética 

calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são 

comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores sendo os piores poluentes responsáveis pelo 

índice. São 5 os poluentes englobados no índice de qualidade do ar: monóxido de carbono (CO); dióxido de azoto (NO2); dióxido de 

enxofre (SO2); ozono (O3); partículas finas ou inaláveis (medidas como PM10) [2]. 

 

Gráfico 16| Histórico anual da qualidade do ar na Aglomeração Aveiro/Ílhavo para o período 2003-2013. 
Fonte| APA [2] 
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De acordo com os dados apresentados, verificamos, de uma forma geral, um aumento da percentagem de dias classificados como 

Muito Bom e Bom, entre 2003 e 2013. Por outro lado registamos uma diminuição da percentagem de dias classificados como Médio 

e Fraco. Relativamente a dias classificados como Mau só temos registo para o período 2004-2006. 

Tal como é referido pela APA [2], a melhoria da qualidade do ar, nas últimas décadas, foi um dos grandes êxitos da política 

comunitária em matéria de ambiente, mostrando que é possível dissociar o crescimento económico da degradação do ambiente, 

não obstante as ações empreendidas, existem ainda problemas que persistem e que urge resolver. 

Neste sentido importa continuar a monitorizar e implementar as medidas de combate à poluição atmosférica, nomeadamente em 

zonas onde existe e se pretende continuar a apostar na existência/criação de zonas industriais. 

Apesar de não existirem dados relativamente à qualidade do ar para o município de Cantanhede, o fato de existir no município 

zonas industriais e de estar previsto a criação de novas zonas industriais, dever-se-á ter em atenção relativamente ao tipo de 

industria, e acautelar que as mesmas sejam não prejudiquem zonas urbanas próximas.  

• INVESTIMENTOS AO NÍVEL DAS INFRAESTRUTURAS 

Assim, de acordo com as Grandes Opções do Plano para 2015, para o município de Cantanhede, destacam-se: 

Relativamente à rúbrica do Ordenamento do Territ´rio, estão previstas despesas na ordem dos 504.743,00€. Neste âmbito 

encontram-se incluídas várias obras de requalificação urbana, arranjos em infraestruturas urbanísticas e valorização do património 

concelhio, processo que decorre ao abrigo de uma orientação baseada em critérios de equilíbrio e equidade para reforçar a coesão 

territorial. 

No que concerne aos serviços de limpeza urbana, incluindo a recolha e tratamento de resíduos sólidos, trata-se de serviço da 

responsabilidade da empresa municipal, INOVA EM-SA, em conformidade com os seus estatutos. Como habitualmente desde a 

constituição da empresa municipal, a autarquia comparticipa a execução destes serviços, mediante a celebração de respetivo 

contrato-programa que este ano prevê a transferência de cerca de 259.700,00€ para o efeito. 

Tabela 55| Investimentos previstos para o município de Cantanhede para os setores abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos. 

Designação 
Datas 

Início Fim 

Infraestruturas urbanas em diversas áreas no município  Dez-09 Dez-16 

RSU: Transferência para o Contrato Programa/Gestão Limpeza Urbana Jan-13 Dez-16 

Fonte| CM Cantanhede 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: CONSERVAÇÃO/PROMOÇÃO AMBIENTAL 

• INTEGRAÇÃO DA ESTRUTURA VERDE EM CORREDORES ECOLÓGICOS NO CONCELHO 

Os Espaços Verdes de acordo com a legislação em vigor correspondem a áreas com função de equilíbrio ecológico e de 

acolhimento de atividades ao ar livre, de recreio, de lazer, desporto e cultura, agrícolas ou florestais, coincidindo com o todo ou em 

parte com a Estrutura Ecológica Municipal (EEM). 

A EEM de acordo com a definição emanada da legislação em vigor, é composta por um “conjunto de áreas que em virtude das suas 

características biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir para 

o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços rurais e urbanos”. 
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A EEM19 constitui uma figura de ordenamento do território integrada no PDM, cuja implantação se revela fundamental para a 

concretização dos pressupostos de desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade de vida da população. É também 

responsável por dar expressão a um modelo de planeamento orientado por princípios de proteção de recursos e sistemas naturais, 

sob pena de se agravarem os riscos naturais e de se criarem condições altamente desfavoráveis para a saúde dos seres vivos, mas 

com consciência da necessidade de ocupação e transformação do território pelas atividades humanas. 

A estrutura ecológica deverá contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e económica, correspondendo a uma estrutura 

multifuncional capaz de: representar o suporte das paisagens e dos ecossistemas autóctones; funcionar como corredor ecológico 

ao providenciar habitats para fauna e flora; proporcionar à população espaços livres de recreio, lazer e educação ambiental; 

constituir um filtro de ar e água; estabelecer um controlo biológico de doenças; potenciar o controlo dos escoamentos hídricos e 

atmosféricos; assegurar uma conservação do potencial de adaptação das espécies ao meio urbano e o desenvolvimento de novas 

variedades mais resistentes ao seu artificialismo, etc. 

De acordo com o estabelecido no PROT-Centro, a delimitação da EEM concretiza as orientações estabelecidas no que respeita à 

Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA). 

A ERPVA constitui uma estrutura que tem por suporte um conjunto de áreas territoriais e corredores que representam e incluem as 

áreas com maior valor natural ou com maior sensibilidade ecológica. De acordo com o PROT-Centro, o objetivo da ERPVA é o de 

garantir a manutenção, a funcionalidade e a sustentabilidade dos sistemas biofísicos assegurando desta forma a qualidade e a 

diversidade das espécies, dos habitats, dos ecossistemas e das paisagens. A ERPVA deve contribuir para o estabelecimento de 

conexões funcionais e estruturais entre as áreas consideradas nucleares do ponto de vista da conservação dos recursos para, 

desta forma, contrariar e garantir a continuidade dos serviços providenciados pelos mesmos. 

Nesse sentido e como é enunciado no PROT-Centro a ERPVA deve garantir a existência de uma rede de conectividade entre os 

ecossistemas, contribuindo para uma maior resiliência dos habitats e das espécies face às previsíveis alterações climáticas, e 

possibilitando as adaptações necessárias aos sistemas biológicos para o assegurar das suas funções.  

A ERPVA é assim constituída por áreas nucleares e 

corredores ecológicos. As áreas nucleares são áreas de 

mais-valia ambiental e considera as áreas classificadas 

(áreas protegidas, zonas de proteção especial, sítios de 

importância comunitária, sítios da Convenção de 

RAMSAR e reservas biogenéticas de áreas diplomadas) 

e outras áreas sensíveis, como povoamentos de 

folhosas autóctones, matos esclerofíticos, zonas 

húmidas (estuários, lagunas litorais, pauis, salinas e 

sapais), sistemas dunares e arribas costeiras e áreas 

importantes para as aves (IBA). 

 
19 Baseado na definição de MAGALHÃES, M. Manuela Raposo, Métodos de Análise Espacial para Interpretação da Paisagem 

 

Figura 32| Sistema Ambiental preconizado no PROT-Centro. 
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Os corredores ecológicos compreendem dois 

níveis: os estruturantes, associados às linhas de 

água principais e à zona costeira; e os 

secundários, associados aos corredores 

ecológicos dos PROF. 

No caso do município de Cantanhede estão 

presentes todas as dimensões preconizadas pela 

ERPVA: 

− Área nuclear, correspondente à área da Rede 

Natura 2000; 

− Corredor ecológico estruturante, associado à zona 

costeira; 

− Corredores ecológicos secundários associados aos corredores ecológicos preconizados no PROF-Centro Litoral e que acompanham as principais 

linhas de água que atravessam o concelho. 

• CAPITAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DE DOMÍNIO PÚBLICO  

Os Espaços Verdes correspondem a áreas com função de equilíbrio ecológico e de acolhimento de atividades ao ar livre, de 

recreio, de lazer, desporto e cultura, agrícolas ou florestais. Os Espaços Verdes subdividem-se nas seguintes sub- categorias:  

a) Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento, onde predominam os elementos naturais que desempenham uma 

função essencial na proteção e no enquadramento dos espaços urbanos na envolvente não construída. Podem integrar 

faixas arborizadas ao longo de vias principais ou mesmo áreas com uso florestal ou agrícola que integram e relacionam 

aglomerados urbanos com a sua envolvente rural, assumindo-se como elementos estruturantes do ambiente urbano; 

b) Espaços Verdes de Recreio e Lazer – áreas urbanas nucleares e/ou de caráter polarizador que visam a proteção e 

valorização de ocorrências biofísicas expressivas à escala dos perímetros urbanos, constituindo-se como espaços 

coletivos destinados ao recreio e lazer das comunidades locais. 

De acordo com a informação apresentada na 

Figura 34 verificamos que as manchas mais 

representativas localizam-se nas freguesias 

de Tocha, Febres e Ançãs. 

Os espaços verdes no município de 

Cantanhede correspondem a cerca de 0,7% 

do território concelhio. 

Na Tabela 56 são apresentados os dados 

relativamente à capitação dos espaços verdes 

no município de Cantanhede. 

 

Figura 33| Corredores ecológicos no município de Cantanhede 

 

Figura 34| Estrutura verde no município de Cantanhede. 
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Tabela 56| Capitação dos espaços verdes no município de Cantanhede. 

 Espaços Verdes População 
2011 

Capitação 
(m2/habitante) 

 ha m2 

Concelho 268,96 2.689.566,00 36.595 73,50 

A capitação dos espaços verdes no município de Cantanhede é de cerca de 73,5 m2 por habitante. 

• ÁREA AFETA À REN 

Já foi abordada na dimensão de análise/ indicador “Percentagem de área ocupada por RAN e por REN”, no critério de avaliação 

Uso do Solo, no Fator Crítico para a Decisão Dinâmica Territorial, pelo que aqui será feita uma abordagem mais geral. 

Em termos de área concelhia afeta à REN em vigor à data do PDM94, esta era de 2.0209 ha, que se desagregou por diversos sistemas 

biofísicos com características ecológicas específicas, nomeadamente: Sistema dunar (25.5%), Área máxima de infiltração (46,9%), Área 

de risco de erosão (2,7%), Leito de cursos de água e Zona de cheia (4.6%), Cabeceira (19,2%), Praia (0,6%), Lagoa e proteção (0,6%). 

Para além destes sistemas é fundamental fazer referência aos 4.082,8 ha afetos a faixa marítima, que agregados aos sistemas 

anteriormente apresentados perfazem o total de 24.292,7 há (correspondendo a cerca 62% do município de Cantanhede). De 

salientar que estes sistemas biofísicos foram definidos tendo por base o anexo I do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março que 

estabeleceu o regime jurídico da REN, em vigor à data do PDM94. 

A revisão da Carta da REN concelhia integra-se no processo de Revisão do PDM94, sendo delimitada com base nos critérios do 

Decreto-Lei n.º 93/90, 19 março, ao abrigo do regime transitório previsto. 

Na Figura 35 é apresentada a proposta de delimitação da REN no município de Cantanhede. 

 

Figura 35| Proposta de delimitação da REN do Concelho de Cantanhede. 

Assim no total temos uma área de REN proposta de 16.232,16ha, correspondendo a cerca de 41,53% do concelho de Cantanhede. 
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• EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE REDE NATURA 2000 

O sítio da Rede Natura 2000 PTCON0055 – Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas apresenta uma área de cerca 20.530,45 hectares. 

Este sítio caracteriza-se por um cordão dunar litoral contínuo, formando uma planície de substrato arenoso com um povoamento 

vegetal de resinosas e matos, com pequenas lagoas abastecidas por linhas secundárias de água doce [10] 

Abrange os municípios de Figueira da Foz, Cantanhede, Mira e Vagos (Figura 36).  

 

Figura 36| Enquadramento do Sítio da Rede Natura 2000 PTCON0055.  
Fonte| ICNF [13] 

Na Figura 37 e na Tabela 57 são apresentados os habitats naturais e seminaturais constantes do anexo B-I do DL 49/2005 de 24 

de fevereiro, pertencentes ao sítio da Rede Natura 2000 do PTCON0055, abrangidos pelo município de Cantanhede. Assim, e de 

acordo com o apresentado temos os seguintes habitats naturais: 

Tabela 57| Habitats naturais e seminaturais constantes do anexo B-I do DL 49/2005, no sítio da Rede Natura 2000 Dunas de Mira, Gândara e 
Gafanhas, no município de Cantanhede.  

Código Habitats naturais e seminaturais 

1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré 

2110 Dunas móveis embrionárias 

2120 Dunas móveis do cordão dunar litoral com Ammophila arenaria («dunas brancas») 

2130* Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas») 

2150* Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) 

2170 Dunas com Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 

2190 Depressões húmidas intradunares 

2260 Dunas com vegetação esclerofila da Cisto-Lavenduletalia 

2270* Dunas com floresta de Pinus pinea e/ou Pinus pinaster 

3110 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition 

3270 Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodio rubri p.p. e da Bidention p.p. 

4030 Charnecas secas europeias 

5230* Matagais arborescentes de Laurus nobilis 
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Código Habitats naturais e seminaturais 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

6430 Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino 

91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 

*a negrito: habitas prioritários 
Fonte| ICNF[13] 

 

Figura 37| Habitats do Sítio da Rede Natura 2000 PTCON0055 no município de Cantanhede. 
Fonte| ICNF [13] 

Assim, de acordo com os dados os habitats presentes encontram-se em associações ou complexos, verificando que somente os 

habitats das Charnecas secas europeias (4030) e Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba (92A0) encontram-se como 

habitats isolados. De acordo com os dados foram identificados pelo ICNF 5 habitats prioritários. 

Na Figura 38 e na Tabela 58 são apresentadas as espécies da flora constantes do anexo B-II do DL 49/2005 de 24 de fevereiro, 

pertencentes ao sítio da Rede Natura 2000 do PTCON0055, abrangidos pelo município de Cantanhede. Assim, e de acordo com o 

apresentado temos os seguintes espécies de flora: 

Tabela 58| Espécies da Flora constantes do anexo B-II do DL 49/2005, no sítio da Rede Natura 2000 Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas, no 
município de Cantanhede.  

Código Espécie Nome comum Anexo 

1731 Verbascum litigiosum Verbasco-de-flores-grossas II, IV 

Fonte| ICNF [13] 

De acordo com o Plano Municipal de Ordenamento Florestal de Cantanhede (PMOF) [23] trata-se de uma espécie ameaçada, em 

consequência de o seu habitat se encontrar muito alterado sendo alvo de sistemáticas perturbações. De acordo com a informação 

fornecida pela Câmara Municipal de Cantanhede esta espécie ocupa uma área de 48 ha localizada nas dunas Sul da freguesia da Tocha. 
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Figura 38| Flora do Sítio da Rede Natura 2000 PTCON0055 no município de Cantanhede. 
Fonte| ICNF [13] 

Na Figura 39 e na Tabela 59 são apresentadas as espécies da fauna constantes do anexo B-II do DL 49/2005 de 24 de fevereiro, 

pertencentes ao sítio da Rede Natura 2000 do PTCON0055, abrangidos pelo município de Cantanhede. 

Tabela 59| Espécies da Fauna constantes do anexo B-II do DL 49/2005, no sítio da Rede Natura 2000 Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas, no 
município de Cantanhede.  

Código Espécie Nome Comum Anexo 

1259 Lacerta schreiberi lagarto-de-água II, IV 

1355 Lutra lutra lontra II, IV 

Fonte| ICNF [13] 

 

Figura 39| Fauna do Sítio da Rede Natura 2000 PTCON0055 no município de Cantanhede. 
Fonte| ICNF [13] 
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Segundo informação cedida pela Câmara Municipal de Cantanhede a presença da lontra está assinalada em cerca de 713 ha, que se 

encontram distribuídos ao longo das linhas de água na freguesia da Tocha e estando na sua maioria incluídas dentro da área do sítio [23]. 

A área de distribuição do lagarto-de–água foi estimada a partir da informação fornecida pela Câmara Municipal de Cantanhede, que 

assinalava a presença desta espécie numa faixa vertical que compreendia as freguesias de Sanguinheira, São Caetano, Cadima, 

Corticeira de Cima e Vilamar. Sabendo que esta espécie tem como habitat preferencial, as zonas contíguas às linhas de água, 

estimou-se a sua área de distribuição através da realização de um corredor de 100 m em volta das linhas de água, o que perfaz 

uma área de 1.945 ha aproximadamente [23]. 

Tabela 60| Área do Sítio da Rede Natura 2000 Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas abrangida pelo município de Cantanhede em 2014 e 2008. 

 
Área Total (ha) 

Área pertencente ao concelho 

 ha % 

Sítio PTCON0055 – Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas (2014) 20.530,45 5.289,71 13,5 

Sítio PTCON0055 – Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas (2008) 20.530,46 5.266,60 13,5 

Variação (2012-2008) -0,01 0,44 0 

Fonte| ICNF [13] 

Assim, de acordo com os dados apresentados verificamos que uma ligeira diminuição da área total do Sítio da Rede Natura 2000 

PTCON0055 e um ligeiro aumento da área pertencente ao município de Cantanhede. Tal poderá decorrer de ajustes cartográficos 

ou de alteração de limites administrativos. Será possível afirmar que não se registrou alteração significativa na ocupação do solo na 

área de Rede Natura 2000 no município de Cantanhede. 

• INFRAESTRUTURAS DE APOIO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PERCURSOS PEDESTRES, CENTROS DE INTERPRETAÇÃO, OBSERVATÓRIOS) 

Apesar de não encontrarmos diretamente infraestruturas físicas de apoio à educação ambiental, poderemos considerar e referir que 

a INOVA-EM tem vindo a fazer um trabalho exemplar no que toca à educação ambiental. Para além dos trabalhos já mencionados 

ao nível da Gestão da Rede de Abastecimento de Águas, Gestão da Rede de Saneamento de Águas Residuais e Gestão de 

Resíduos Urbanos, a INOVA-EM ainda projetos ligados a: 

− Atividades ao nível ambiental relacionadas com a Bandeira Azul na Praia da Tocha, Galardão ECOXXI e Programa Eco Escolas; 

− Manutenção de 27 hectares de espaços verdes (+57% face a 2005); 

− Produção de plantas para consumo interno e para a satisfação dos pedidos das Freguesias, Escolas e Associações; 

− Cerca de 850 visitas à Quinta Piloto de Agricultura Biológica; 

− Exploração agrícola na Quinta Piloto e participação no projeto das Hortas Comunitárias do Município de Cantanhede. 

 

Figura 40| Atividades promovidas pela INOVA-EM de cariz ambiental.  
Fonte| Relatório de Contas 2013 [25] 
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Com base num Plano de Sensibilização Ambiental, a INOVA sensibiliza as crianças para os problemas ambientais derivados da 

produção de resíduos, e apela à reciclagem. 

Os Técnicos da INOVA percorrem os Jardins de Infância e as Escola do 1º CEB, demonstrando aos mais novos que a reciclagem 

de resíduos é uma contribuição para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e cada um tem responsabilidades sociais e 

ambientais que deve pôr em prática no dia-a-dia. 

Registando no Município uma evolução da produção de resíduos para valorização e reciclagem, de 59,15 Kg/habitante em 2008, 

para 68,46 Kg/habitante em 2009, a INOVA congratula-se com o trabalho desenvolvido e continua a empenhar-se no envolvimento 

e na participação ativa das pessoas, em especial das crianças numa ótica de antecipação do futuro. 

• INVESTIMENTOS NA ÁREA DO AMBIENTE 

Assim, de acordo com as Grandes Opções do Plano para 2015, para o município de Cantanhede, destaca ao nível das ações de 

proteção do meio ambiente e conservação da natureza um orçamento na ordem do 629.835,00€. 

O município de Cantanhede tem adotado políticas de intervenção ambiental, no sentido de reforçar de modo crescente condições 

favoráveis à sustentabilidade dos recursos naturais e à prevenção dos seus ecossistemas, no pressuposto de que essas condições são 

cruciais para a qualidade de vida e o bem-estar da população. 

No que diz respeito a esta rúbrica, encontra-se inscrita em orçamento uma verba de 629.835,00€., sendo que574.410,00€ refletidos 

nas AMR’S dizem respeito à comparticipação do município na gestão e manutenção dos espaços verdes a cargo da INOVA EM-SA.  

Noutra vertente, estão inscritos no PPI 47.966,00€ destinados à execução de vários tipos de intervenções no território, entre as quais a 

limpeza e valorização de linhas de água, a conservação e beneficiação dos cemitérios nas freguesias ou ainda, a elaboração de planos 

municipais de emergência e de ordenamento florestal. 

Tabela 61| Investimentos previstos para o município de Cantanhede para a proteção do meio ambiente e conservação da natureza. 

Designação 
Datas 

Início Fim 

Conservação e Beneficiação cemitério municipal Jan-02 Dez-16 

Beneficiação de Parques e Jardins Jan-02 Dez-16 

Limpeza e Valorização de linhas de Água Jan-02 Dez-16 

Proteção da Floresta Jan-02 Dez-15 

Aquisição e Plantio de árvores, flores e plantas Jul-03 Dez-16 

Arranjo paisagístico no concelho de Cantanhede Jan-06 Dez-16 

Projeto de requalificação da ribeira da Varziela Jan-07 Dez-15 

Projeto de requalificação da ribeira de Ançã Jan-10 Dez-15 

Elaboração do Plano Municipal de Ordenamento Florestal Mar-08 Dez-15 

Elaboração do Plano Municipal de Emergência Jan-10 Dez-15 

Limpeza e valorização ambiental de lagoas Jan-10 Dez-16 

Beneficiação/Conservação de caminhos florestais Jan-11 Dez-16 

Transferência para Contrato Programa/Gestão – Espaços verdes Jan-13 Dez-16 

Transferência para proteção e conservação meio ambiente e natureza Jan-13 Dez-15 

Fonte| CM Cantanhede 

De seguida é apresentada a análise SWOT relativa à análise tendencial efetuada para o Fator Crítico para a Decisão “Valorização 

Ambiental”. 
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Tabela 62| Análise SWOT da análise de tendência realizada para o Fator Crítico para a Decisão “Valorização Ambiental”. 

FATOR CRÍTICO 
PARA A DECISÃO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS SITUAÇÃO TENDENCIAL 

Valorização Ambiental ▪ Crescente cobertura do 
Sistema de abastecimento de 
água no município de 
Cantanhede 

▪ Crescente cobertura do 
Sistema de drenagem e 
tratamento de águas residuais 

▪ Melhoria da qualidade da água 
para consumo humano 

▪ Metas estabelecidas no 
PEAASAR alcançadas 
(relativamente à água para 
consumo  

▪ Aumento da recolha de 
resíduos de forma seletiva 

▪ Existência de manchas 
representativas de Espaços 
Verdes no município de 
Cantanhede 

▪ Existência de Rede Natura 
2000 no município de 
Cantanhede localizado na 
freguesia da Tocha 

▪ Investimentos ao nível da 
proteção do meio ambiente e 
conservação da natureza 

▪ Aumento do consumo de água 
no município 

▪ Fraca cobertura dos pontos de 
monitorização da qualidade das 
águas superficiais e 
subterrâneas  

▪ Fraca cobertura da rede de 
qualidade de água superficial 
no município de Cantanhede 

▪ Qualidade da água subterrânea 
muito associada à presença de 
nitratos na maior parte das 
vezes associadas à ocupação 
predominantemente agrícola  

▪ Diminuição da percentagem de 
RAN no concelho 

▪ Diminuição da percentagem de 
REN no concelho 

▪  

▪ Aumento da recolha seletiva de 
resíduos sólidos (urbanos, 
industriais, etc.)  

▪ Aumento das ações de 
consciencialização da 
população para a preservação 
da qualidade ambiental como 
uma forma de melhoria da 
qualidade de vida das mesmas 
e o meio ambiente 

▪ Ajuste dos limites das 
condicionantes à realidade 
concelhia (económica, social e 
urbana) 

▪ Degradação da qualidade dos 
recursos hídricos provocada 
por atividades agrícolas  
 

▪ Continuação do investimento 
ao nível da melhoria e 
manutenção dos Sistema de 
abastecimento de água, 
Sistema de drenagem e 
tratamento de águas residuais 
e Sistema de Gestão de 
Resíduos 

▪ Continuação na participação 
ativa do município na Educação 
Ambiental 
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8.4.2 OPORTUNIDADES E RISCOS 

Seguidamente é apresentada uma matriz de interpretação das oportunidades e riscos dos objetivos definidos para a Revisão PDM 

de Cantanhede para o Fator Crítico para a Decisão “Valorização Ambiental”. 

Tabela 63|Matriz de Oportunidades e Riscos para o Fator Crítico para a Decisão “Valorização Ambiental”. 

  VALORIZAÇÃO AMBIENTAL 

  
QUALIDADE AMBIENTAL 

CONSERVAÇÃO/ 
PROMOÇÃO AMBIENTAL 

O1 Proteger e valorizar o património natural e paisagístico e a biodiversidade + ++ 

O2 Preservar e valorizar o património cultural e os recursos culturais endógenos  + ++ 

O3 Criar uma rede de estruturas de conhecimento, ensino, investigação e cultura  0 ++ 

O4 Reforçar o papel da cidade e diminuir as assimetrias territoriais  ++ 0 

O5 Criar condições de dinamismo económico  0 + 

O6 Reforço das infraestruturas e nível de atendimento  ++ + 

(+; ++) Oportunidade; (-; --) Risco; (+/-) Relação neutra ou incerta; (0) Sem relação 

O FCD “Valorização Ambiental” apresenta maioritariamente relações positivas com os objetivos enunciados para a revisão do PDM 

de Cantanhede. Nenhum dos objetivos enunciados constitui-se como um fator de risco para o FCD enunciado 

o QUALIDADE AMBIENTAL 

O O1 e O2 relacionados com a proteção valorização do património natural e paisagístico e a biodiversidade, bem como a 

preservação e valorização do património cultural e os recursos culturais e endógenos apresenta uma relação positiva com o critério 

de avaliação Qualidade Ambiental, na medida em que poderá contribuir para melhoria da qualidade de local quer das populações 

quer do ambiente. 

Dos vários objetivos do Plano destacam-se aqueles que naturalmente têm uma relação mais direta com este critério de avaliação 

nomeadamente os O4 e O6, na medida em que procuram criar condições para que a Qualidade Ambiental seja uma “bandeira” do 

município e seja um atrativo para a população. O aumento da cobertura de infraestruturas de abastecimento de águas e de 

drenagem e tratamento de águas residuais tem uma implicação direta e importante na qualidade de vida da população. A adequada 

infraestruturação deste sistema bem como a sua manutenção e monitorização tem uma implicação indireta nas perdas de águas e 

melhoria da prestação do serviço, que tem registado no município de Cantanhede uma melhoria. 

O mesmo se passa com os resíduos gerados. Assim, os resíduos devem ser alvo de uma gestão própria e destino adequado, em 

função das suas características, garantindo a preservação dos recursos naturais e a minimização dos impactes negativos sobre a 

saúde pública e sobre o ambiente. 

Assim é importante, para além da manutenção e monitorização destes sistemas como forma de prestar um serviço de qualidade e 

acessível a todos, será igualmente importante investir na participação, sensibilização e responsabilização da população. 

Um território ambientalmente saudável é sem dúvida um atrativo, e uma mais-valia, servindo de imagem de mais uma imagem de 

marca concelhia. As infraestruturas são sem dúvida um sistema com implicações positivas na qualidade de vida da população e 
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consequentemente na qualidade ambiental. Assim, a cobertura de um concelho por estas infraestruturas certamente melhora as 

condições da qualidade de vida da população, da qualidade ambiental e da estrutura urbana. 

Os objetivos O3 e O5 são os que não apresentam relação com este Critério de Avaliação. 

o CONSERVAÇÃO/PROMOÇÃO AMBIENTAL 

Verificamos uma clara relação positiva com todos os objetivos enunciados para a revisão do PDM de Cantanhede. 

De todos os objetivos destaca-se, naturalmente, o O1, O2 e O3, nomeadamente por estarem relacionadas com a oportunidade de 

valorização do Património nas suas várias vertentes (natural e paisagístico e biodiversidade, cultural e endógenos). A identificação 

de áreas problemáticas, especialmente se se localizarem em espaços com valor natural ou na proximidade poderá constituir uma 

oportunidade para a Conservação/Promoção ambiental. 

Sabemos que é muito importante a educação, pois cada vez mais temos a noção que esta é um veículo poderoso de informação, 

assim sendo é de elevada importância criar uma rede de estruturas de conhecimento, ensino, investigação e cultura. No município 

de Cantanhede verificamos por um lado o investimento deste tipo de estruturas, por outro a sensibilização, nomeadamente da 

população mais jovem relativamente ao Ambiente, aos cuidados que devemos ter com Ambiente e acima de tudo dos benefícios 

que um “Bom Ambiente” pode trazer para a população bem como para a economia local. 

Os objetivos O5 e O6, apesar de apresentarem uma relação positiva com a Conservação/Promoção ambiental, têm um peso 

menor. Poderemos dizer que indiretamente são um incentivo. 

O objetivo O4 é o que não apresenta relação com este Critério de Avaliação. 

 

 



 

113 

8.4.3 DIRETRIZES PARA O SEGUIMENTO 

Atendendo ao exposto relativamente a este Fator Crítico para a Decisão, de seguida são expressas as diretrizes para a fase de 

seguimento. As diretrizes podem ser de planeamento, gestão e/ou monitorização. 

− Continuação na promoção e desenvolvimento de ações de sensibilização ambiental para toda a população 

− Monitorização e melhoria contínua dos sistemas gestão e abastecimento de águas, bem como dos sistemas de gestão de drenagem e 

tratamento de águas residuais  

− Diminuição das perdas de água no sistema de abastecimento público, através da substituição de condutas em deficiente estado de 

conservação 

− Dinamizar a promoção do património (natural, paisagístico, cultural e endógeno) 

− Promover a proteção e preservação dos recursos naturais no concelho  

− Cumprimento das metas estabelecidas nos programas e planos sectoriais  
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8.5 CONTROLO E SEGUIMENTO 

O presente ponto visa assegurar a garantia do cumprimento das diretrizes de seguimento definidas para a monitorização e 

avaliação, de modo a que a proposta de Plano apresente uma contribuição efetiva ao nível do ambiente e da sustentabilidade. 

Constitui uma base de avaliação da execução das ações previstas, onde constam componentes de análise/indicadores que 

pretendem dar uma medida da progressão dos objetivos definidos. Não se pretende uma descrição exaustiva da situação 

tendencial, mas sim um acompanhamento de todo o processo. 

A Fase de Seguimento sucede a fase de publicação do Plano e tem início no momento em que as suas opções se tornam eficazes. 

Trata-se de uma fase da competência das entidades responsáveis pela elaboração do Plano. 

Assim, as entidades devem avaliar e controlar os efeitos significativos decorrentes da aplicação/execução do Plano, verificando se 

estão a ser adotadas as medidas de controlo descritas na Declaração Ambiental.  

As entidades responsáveis pela elaboração do Plano devem acompanhar os resultados das medidas de controlo mencionadas na 

Declaração Ambiental, a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos negativos não previstos anteriormente, bem como 

monitorizar e controlar os efeitos positivos provenientes da implementação do Plano. Desta forma, pretende-se assegurar o 

contributo da Avaliação Ambiental Estratégica nas dimensões Ambiente e Sustentabilidade.  

De seguida são apresentadas componentes de análise/indicadores considerados pertinentes para serem analisados na Fase de 

Seguimento da implementação do Plano Diretor Municipal de Cantanhede. 

Importa referir que a seleção das componentes de análise/indicadores são condicionados à obtenção de informação que permita a 

sua análise. Na sua definição tentou optar-se por aqueles que são facilmente mensuráveis e representativos de modo a que 

permitam verificar o cumprimento, ou não, dos objetivos de sustentabilidade pretendidos. 

Sempre que se julgue necessários as componentes de análise/indicadores poderão ser ajustados e adaptados, face aos resultados 

obtidos ou à facilidade em obter informações/dados. Será igualmente de referir que a leitura/análise dos mesmos deverá ser feita de 

forma transversal e sempre que possível articulado com outros indicadores. 
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Tabela 64| Componentes de Análise /Indicadores do Programa de Monitorização. 

Critério de 
Análise 

Objetivo de 
sustentabilidade 

Componente de análise/Indicador 
Unidade de 

Medida 

Meta em 
documento 
estratégico 

Valor base 
no 

município 

Ano do valor 
base 

Periodicidade 

Emprego e 
qualificação 
humana 

Promover Emprego 
qualificado no concelho  

Taxa de atividade % Aumento 48,6 2011 Anual 

Evolução do emprego por ramo de atividades  N.º Aumento --- 2010 Anual 

Evolução dos estabelecimentos instalados por ramo de atividade N.º Aumento 4.134 2010 Anual 

Qualificações académicas da população residente  % 
Diminuição do 

“nenhum nível de 
ensino” 

21,8 2011 Anual 

Evolução do emprego qualificado na RCT N.º Aumento 187 2013 Anual 

Taxa de desemprego % Diminuir 8,1 2011 Anual 

Dinâmica 
Territorial 

Promover a gestão territorial 
e fixação da população no 
município 

Concretização de solo urbanizado e de edificação  % --- --- --- Anual 

Evolução da população residente N.º Aumentar 36.595 2011 Anual 

Qualidade 
Ambiental 

Melhoria/Manutenção da 
qualidade dos sistemas de 
abastecimento de água e 
sistemas de saneamento de 
águas residuais 

População servida por sistemas de abastecimento de água % 
Manter ou Aumentar 

95 (PEAASAR) 
100 2013 Anual 

Perdas de água no sistema de abastecimento público % 

Diminuir 

PNA:30% (2012), 
15% (2020) 

37,6 2013 Anual 

Percentagem do n.º total de análises realizadas à água para consumo 
público, cujos resultados estejam em conformidade coma legislação 

% 
Manter ou Aumentar 

99 (PEAASAR) 
99,87 2012 Anual 

Percentagem da população equivalente servida por sistema público de 
saneamento de águas residuais que asseguram o cumprimento da 
legislação em termos de descarga de acordo com a respetiva licença 

% 80 (PEAASAR) --- --- Anual 

Percentagem de reutilização de águas residuais tratadas 
(preferencialmente discriminada por usos) 

% 10 (PEAASAR) --- --- Anual 

Percentagem de águas pluviais e de infiltração afluente aos sistemas de 
drenagem 

% 20 (PEAASAR) --- --- Anual 

População servida por sistema de drenagem e tratamento de águas 
residuais 

% 
Aumentar 

90 (PEAASAR) 
96 2013 Anual 

Proteção dos recursos 
hídricos subterrâneas e 
superficiais do concelho 

Qualidade da água subterrânea e superficial  
Excelente, Boa, 
Razoável, Má, 

Muito má 
Melhorar --- 2011 Anual 

Pontos de monitorização da qualidade da água superficial no município N.º Aumentar 1 2011 Anual 

Consumo de água por habitante l/hab.dia Diminui ou manter 197 2013 Anual 
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Critério de 
Análise 

Objetivo de 
sustentabilidade 

Componente de análise/Indicador 
Unidade de 

Medida 

Meta em 
documento 
estratégico 

Valor base 
no 

município 

Ano do valor 
base 

Periodicidade 

Redução da produção de 
resíduos e consequente 
valorização dos resíduos 
produzidos 

Produção de Resíduos Sólidos Urbanos kg/hab.ano 

Redução 1,4% 
capitação diária, em 
2016, relativamente 
ao observado em 
2007 (PERSU II) 

339 2013 Anual 

Percentagem de resíduos encaminhados para a recolha seletiva % Aumentar 19,8 2013 Anual 

Percentagem de resíduos encaminhados para valorização  % Aumentar 19,8 2013 Anual 

Educação ambiental 

Capitação dos espaços verdes no município % Aumentar 73,5 2014 Anual 

Evolução do número de participantes em projetos de educação 
ambiental 

N.º Aumentar --- --- Anual 

Riscos 

Gestão de áreas industriais e 
a redução da vulnerabilidade 
de pessoas e bens  

Levantamento de áreas de atividade industrial N.º Manter ou reduzir 5 2014 Anual 

Monitorização de acidentes decorrentes de atividade industrial N.º Manter 0 2014 Anual 

Medidas implementadas dos planos de proteção e gestão de riscos --- --- --- --- Anual 

Gestão de risco inundações 
em solo urbano 

Zona inundável em solo urbano  ha Manter ou reduzir 854 2014 Anual 

Área edificada e/ou impermeabilizada em zonas de risco e inundação ha --- --- --- Anual 

Edifícios expostos ao risco inundação N.º --- --- --- Anual 

Medidas adotadas com vista à prevenção e minimização do risco de 
cheias ou inundação 

N.º e tipo de 
medidas 

--- --- --- Anual 

Gestão de áreas de 
exploração pecuária 

N.º explorações/área de pecuárias no município  --- --- --- --- Anual 

N.º explorações pecuárias com sistema de tratamento de resíduos --- --- --- --- Anual 

Preservação e proteção do 
espaço florestal 

Monitorização de área ardida no município ha Diminuir 165,9 2012 Anual 

Medidas implementadas dos planos de proteção e gestão de riscos --- --- --- --- Anual 

Governância 
Avaliar a aderências e 
satisfação da população aos 
processos de governância 

Grau de satisfação da população aos serviços públicos prestados % --- --- --- Anual 

Grau de adesão da população às campanhas de sensibilização e 
processos participativos 

% --- --- --- Anual 
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9 QUADRO DE GOVERNAÇA PARA A AÇÃO 

O presente ponto serve para identificar as responsabilidades institucionais dos vários intervenientes na Avaliação Ambiental 

Estratégica, no processo de implementação do Plano Diretor Municipal de Cantanhede. Assim, identifica-se um quadro de 

governança para o Plano que garanta o cumprimento dos objetivos definidos relativos aos Fatores Críticos para a Decisão, bem 

como à concretização das diretrizes propostas. 

Na Tabela 65 são identificadas as entidades e os agentes que se considera ter um papel importante na operacionalização, 

monitorização e gestão das ações previstas 

Tabela 65| Quadro de Governança para a ação no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede. 

Entidades Ações 

Câmara Municipal de Cantanhede − Controlar/monitorizar as infraestruturas existentes, nomeadamente ao nível da rede de abastecimento 
de água, drenagem e tratamento de águas residuais e recolha, tratamento e valorização residuais e 
resíduos 

− Assegurar a implementação, funcionamento e manutenção das infraestruturas de abastecimento de 
água e de recolha e tratamento de água residuais previstas de modo assegurando a melhoria da 
qualidade de vida da população e melhoria das condições ambientais 

− Manter atualizada as perspetivas de cobertura dos sistemas de recolha e tratamento de águas   

− Estabelecer orientações e metas municipais de proteção e requalificação ambiental e assegurar a sua 
monitorização em colaboração com outras entidades (CCDR-Centro, APA, DGT, etc.) 

− Monitorizar e controlar potenciais fontes de poluição  

− Fomentar e apoiar os processos de participação pública 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 

− Manter atualizadas as perspetivas e orientações de desenvolvimento regional 

− Monitorizar as necessidades regionais 

− Fomentar e apoiar os processos de participação pública 

Agência Portuguesa do Ambiente − Manter atualizados os diagnósticos e respetivas metas e objetivos ambientais 

− Manter atualizado as orientações regionais em matéria de proteção e valorização dos recursos hídricos 

− Manter atualizado o sistema de monitorização e informação relativamente aos recursos hídricos 

Direção Geral do Território − Manter atualizadas as perspetivas de desenvolvimento do território nacional 

Instituto da Conservação da Natureza 
e Florestal  

− Intensificar os esforços de acompanhamento, monitorização e controlo das áreas florestais 

− Intensificar os esforços de acompanhamento, monitorização e controlo das áreas integradas em Rede 
Natura 2000 

− Manter atualizada a informação relativamente à Rede Natura 2000 e Florestas 

Instituo do Emprego e Formação 
Profissional 

− Manter atualizadas as estatísticas e indicadores sobre o mercado de emprego e formação profissional 

População em geral − Adotar práticas quotidianas de proteção e valorização ambiental 

− Participar no processo de consulta pública  

− Adotar comportamentos de prevenção aos riscos naturais 
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10 CONCLUSÃO 

O presente relatório constitui a 4ª Fase do processo de Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Cantanhede. 

Nos pontos 1 a 5, do presente relatório é feita uma síntese relativamente a Fases anteriores do processo de Avaliação Ambiental 

Estratégica. 

Constatou-se a existência de um potencial conflito entre as Questões Estratégicas “Criar condições de dinamismo económico” e 

“Proteger e valorizar o património natural e paisagístico e a biodiversidade”, nomeadamente ao nível do dinamismo de atividades 

que possam ter impacto negativo ao nível do ambiente. 

Da análise de eventuais efeitos significativos no ambiente resultam que existem mais efeitos de natureza positiva do que de 

natureza negativa. Será de referir que de acordo com as intenções do Plano os efeitos de natureza negativa surgem ao nível do 

Solo ao passo que os efeitos de natureza positiva suguem em especial ao nível da Biodiversidade e Flora, População, Saúde 

Humana, Bens Materiais, Água, Paisagem.  

Verifica-se que a implementação do Plano Diretor Municipal de Cantanhede apresenta um conjunto de oportunidades, e riscos. 

Assim para cada um dos Fatores Críticos para a Decisão temos: 

− EMPREGO E QUALIFICAÇÃO HUMANA: apresenta maioritariamente relações positivas ou incertas com os objetivos enunciados 

para a revisão do PDM de Cantanhede. Nenhum dos objetivos enunciados constitui-se como um fator de risco para o 

FCD enunciado. Assim será possível contribuir para a atividade turística e criar condições para o aparecimento de 

atividade económica e investimento diferenciador, constituindo um estímulo para a instalação de atividades conexas, 

gerando dessa forma mais postos de trabalho. Por outro lado o desenvolvimento de uma rede de estruturas de 

conhecimento, ensino, investigação e cultura e dinamismo económico com necessidades de mão-de-obra qualificada, 

poderão constituir-se como um estímulo para a formação dos residentes, bem como incentivo á fixação de população 

qualificada. 

− DINÂMICA TERRITORIAL: os objetivos apresentados apresentam relações positivas e neutra ou incerteza com os objetivos 

enunciados para a revisão do PDM de Cantanhede. Nenhum dos objetivos enunciados constitui-se como um fator de risco 

para o FCD enunciado. Assim pretendemos contribuir para a uma melhor definição e delimitação dos atuais usos do solo 

e desta forma melhorar a gestão do território. Poderemos ainda considerar que os objetivos são uma oportunidade de 

melhorar a dinâmica territorial concelhia, evitando uma ocupação dispersa, alcançando assim um melhor uso do solo. Por 

outro lado, não poderemos nunca descorar que a implementação destes objetivos poderá implicar um aumento da 

artificialização do solo e uma diminuição das áreas ocupadas por Rede Natura 2000 e condicionantes biofísicas 

importantes como a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica Nacional. 

− RISCOS: relativamente aos objetivos enunciados por um lado teremos que estes poderão contribui para a diminuição ou 

minimização dos riscos naturais e tecnológicos. Atendendo que grande parte do território tem um cariz rural, a 

preservação e o cuidado destes espaços irá contribuir para a diminuição dos riscos. A melhoria das infraestruturas 

nomeadamente das vias de comunicação permite o melhor acesso a bombeiros em caso de uma emergência. A 

existência de uma rede viária coerente e articulada com a rede já existente irá atuar como uma fator positivo ao nível das 

acessibilidades e mobilidade rodoviária. As melhorias das infraestruturas de saneamento de águas residuais irão permitir 



 

119 

um melhor funcionamento das mesmas e ao mesmo tempo contribuir para que não haja problemas de infiltração de águas 

residuais não tratadas nos sistemas aquíferos. No entanto a dinamização económica se estiver relacionada com a 

implantação de novas atividades industriais poderá aumentar os riscos, especialmente os associados a riscos 

tecnológicos e ambientais. Assim, para que a implementação deste objetivo não seja visto de uma forma pejorativa para o 

concelho deverá sempre ter associado a ele medidas de diminuição, minimização e controlo de riscos. 

− VALORIZAÇÃO AMBIENTAL: ao nível deste Fator Crítico para a Decisão verifica-se que apresenta maioritariamente relações 

positivas com os objetivos enunciados para a revisão do PDM de Cantanhede, na medida em que poderá contribuir para 

melhoria da qualidade de local quer das populações quer do ambiente. O aumento da cobertura de infraestruturas de 

abastecimento de águas, de drenagem e tratamento de águas residuais e resíduos urbanos tem uma implicação direta e 

importante na qualidade de vida da população. A adequada infraestruturação deste sistema bem como a sua manutenção 

e monitorização tem uma implicação indireta nas perdas de águas e melhoria da prestação do serviço, que tem registado 

no município de Cantanhede uma melhoria. Um território ambientalmente saudável é sem dúvida um atrativo, e uma mais-

valia, servindo de imagem de mais uma imagem de marca concelhia. As infraestruturas são sem dúvida um sistema com 

implicações positivas na qualidade de vida da população e consequentemente na qualidade ambiental. No município de 

Cantanhede verificamos por um lado o investimento deste tipo de estruturas, por outro a sensibilização, nomeadamente 

da população mais jovem relativamente ao Ambiente, aos cuidados que devemos ter com Ambiente e acima de tudo dos 

benefícios que um “Bom Ambiente” pode trazer para a população bem como para a economia local. 

Assim, em função dos seus efeitos positivos e negativos a atuação no Plano Diretor Municipal de Cantanhede deverá maximizar os 

seus benefícios e reduzir ao máximo os efeitos negativos resultantes da sua implementação. 
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ANEXO 1| PARECER EMITIDO DECORRENTE DA 3ª REUNIÃO PLENÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PDM DE CANTANHEDE 

Tabela 66| Síntese dos pareceres relativamente à Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Cantanhede, 06 Julho 2014 

ERAE Principais aspetos focados no parecer Comentários da equipa técnica 

Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) 

Alerta que a Avaliação Ambiental Estratégica é parte integrante da proposta de revisão do 
Plano, devendo acompanhar as diferentes fases do processo, o que não se verifica 

 

Nos estudos de caracterização não ser referido o ponto de situação do concelho 
relativamente ao disposto em documentos relevantes em termos de recursos hídricos 
(PEAASAR II, PNUEA e ENEAPAI), podendo a documentação apresentada ter necessidade 
de ser revista em função da AAE. 

Situação acautelada no RA 

Turismo de Portugal  Refere a ausência da AAE  

Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC) 

Relativamente à Avaliação Ambiental, reforçamos o já anteriormente apontado na 2.ª 
reunião plenária da CA, em que o conjunto dos instrumentos estratégicos previstos na AAE, 
na versão de 2010, não figura no Quadro de Referência Estratégico a inclusão do Plano 
Municipal de Emergência de Proteção Civil de Cantanhede (PMEPCC), que se encontra em 
fase de elaboração/revisão da sua antiga versão. Neste caso entendemos que a falta de 
articulação entre instrumentos (PDM e PMEPC) condiciona avaliação e a mitigação de 
riscos na área do plano. Neste contexto, a Tabela 45 sugerimos a adição do PMPCC na 
coluna do QRE e enquadrar a ligação na matriz de afinidade com as Questões Estratégicas.  

Situação corrigida e a incluir no RA 

Na Tabela 47, na coluna dos Fatores Críticos para a Decisão – Riscos deve ser abordado 
um novo critérios de avaliação – Riscos Naturais (Cheias e inundações), cujos indicadores 
adicionando se reportam ao número de ocorrências deste evento por deficiente escoamento 
superficial. 

Situação corrigida e a incluir no RA 

Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento da 
Região Centro (CCDR-
Centro) 

No âmbito da avaliação ambiental estratégica não foi apresentado o relatório ambiental 
(RA), tendo no entanto sido já apreciado pelos serviços o relatório de definição do âmbito 
(RDA) 

Todas as referências efetuadas que tenham implicações com o RA serão devidamente 
corrigidas e incluídas no mesmo. 
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ANEXO 2 

Tabela 67| Matriz de afinidade entre as Questões Estratégicas para a Revisão do PDM e o Plano de Emergência Municipal da Proteção Civil de 
Cantanhede 

 

 Sem ligação  Ligação Indireta  Ligação Direta 

Tabela 68| Matriz de afinidade entre as Questões Estratégicas para a Revisão do PDM e o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

 

 Sem ligação  Ligação Indireta  Ligação Direta 

Revisão do Plano Director Municipal de Cantanhede

Proteger e valorizar o 

património natural e 

paisagístico e a 

biodiversidade

Preservar e valorizar o 

património cultural e 

os recursos culturais 

endógenos

Criar uma rede de 

estruturas de 

conhecimento, ensino, 

investigação e cultura

Reforçar o papel da 

cidade e diminuir as 

assimetrias territoriais

Criar condições de 

dinamismo 

económico

Reforço das infra-

estruturas e nível de 

atendimento

P
la

n
o

 M
u

n
ic

ip
al

 d
e 

E
m

er
g

ên
ci

a 
d

e 
P

ro
te

cç
ão

 C
iv

il 
d

e 

C
an

ta
n

h
d

e

Providenciar as condições e os meios

indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um 

acidente grave ou catástrofe

Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a 

um acidente grave ou catástrofe

Minimizar as perdas de vidas e bens, atenuar ou limitar os 

efeitos de acidentes graves ou catástrofes e restabelecer o 

rapidamente as condições mínimas de normalidade

Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o 

grau de preparação e de

prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou 

catástrofes

Promover a informação das populações através de acções 

de sensibilização, tendo em vista a sua preparação, a 

assumpção de uma cultura de auto-protecção e o 

entrosamento na estrutura de resposta à emergência

P
ro

g
ra

m
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N
ac
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n

al
 p

ar
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o
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so
 E

fic
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n
te

 d
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Meta no consumo urbano: tendo em conta as perspectivas 

de evolução em termos de controlo de perdas, de 

procedimentos dos utilizadores e de evolução tecnológica 

dos equipamentos, propõe-se atingir, ao fim de um período 

de 10 anos, uma eficiência de utilização da água de 80%

Meta no consumo agrícola: Tendo em conta as 

perspectivas de evolução em termos de área regada, de 

procedimentos dos utilizadores e de evolução tecnológica 

dos equipamentos, propõe-se atingir a 10 anos uma 

eficiência de utilização de água de 65%

Meta no consumo industrial: Tendo em conta as 

perspectivas de evolução em termos de procedimentos dos 

utilizadores industriais e de evolução tecnológica dos 

equipamentos, propõe-se atingir ao fim de um período de 10 

anos uma eficiência de utilização da água de 85%

Revisão do Plano Director Municipal de Cantanhede

Proteger e valorizar o 

património natural e 

paisagístico e a 

biodiversidade

Preservar e valorizar o 

património cultural e 

os recursos culturais 

endógenos

Criar uma rede de 

estruturas de 

conhecimento, ensino, 

investigação e cultura

Reforçar o papel da 

cidade e diminuir as 

assimetrias territoriais

Criar condições de 

dinamismo 

económico

Reforço das infra-

estruturas e nível de 

atendimento
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Tabela 69| Matriz de afinidade entre as Questões Estratégicas para a Revisão do PDM e o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais 

 

 Sem ligação  Ligação Indireta  Ligação Direta 

Tabela 70| Matriz de afinidade entre as Questões Estratégicas para a Revisão do PDM e a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e 
Agroindustriais 

 

 Sem ligação  Ligação Indireta  Ligação Direta 

Tabela 71| Matriz de afinidade entre as Questões Estratégicas para a Revisão do PDM e Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 

 

 Sem ligação  Ligação Indireta  Ligação Direta 
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Servir cerca de 95% da população total do País com 

sistemas públicos de abastecimento de água

Servir cerca de 90% da população total do País com 

sistemas públicos de saneamento de águas residuais 

urbanas, sendo que em cada sistema integrado o nível de 

atendimento desejável deve ser de, pelo menos, 70% da 

população abrangida

Garantir a recuperação integral dos custos incorridos dos 

serviços

Contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado 

nacional e local

Cumprir os objectivos decorrentes do normativo nacional e 

comunitário de protecção do ambiente e saúde pública

Revisão do Plano Director Municipal de Cantanhede

Proteger e valorizar o 

património natural e 

paisagístico e a 

biodiversidade

Preservar e valorizar o 

património cultural e 

os recursos culturais 

endógenos

Criar uma rede de 

estruturas de 

conhecimento, ensino, 

investigação e cultura

Reforçar o papel da 

cidade e diminuir as 

assimetrias territoriais

Criar condições de 

dinamismo 

económico
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Adoptar um modelo institucional para a concepção, 

construção, gestão e exploração das

soluções de valorização e de tratamento de efluentes, 

através de entidades com reconhecida

capacidade técnica, que garanta o bom funcionamento das 

instalações e o controlo das

descargas

Adoptar soluções colectivas para o tratamento dos efluentes, 

quando tal se revelar a solução

técnica, económica e ambientalmente mais adequada

Aplicar uma tarifa de tratamento ao utilizador o mais baixa 

possível, através da escolha da

melhor solução técnica e que seja também a melhor 

solução em termos económicos, reflectindo

um modelo de gestão e exploração optimizado

Garantir a responsabilidade e o envolvimento dos sectores 

económicos.

Revisão do Plano Director Municipal de Cantanhede

Proteger e valorizar o 

património natural e 

paisagístico e a 

biodiversidade

Preservar e valorizar o 
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endógenos
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Contribuir para o crescimento económico, apoiando 

empresas portuguesas e a criação de emprego

Assegurar a competitividade do sector dos transportes e a 

sua sustentabilidade financeira para os contribuintes 

portugueses 

Promover a coesão social e territorial, assegurando a 

mobilidade e acessibilidade de pessoas e bens, em todo o 

país.
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